
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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Ὀἰο Ζθα Ὀγ (ὡοοφίς 



Ὀἰο θα Ὁγ (τοοοίς 



ὈἰοἰΖθα Ὀγ (ὡοοφίς 



ἄμε 
ἀπίετπαίσπα! ἀτλξιτα! Οὐ σηχητεπίατῃ 

σπ ἐψε δοῖῃ ϑτἰχέστεβ οἵ {{ε) ΘΙῸ ἀπὺ 

εν Φ ερέαπτεπβ 

ὌΝΌΚΙΕ ΤῊΗΞ ἘΟΙΤΟΈΆΒΗΙΡ ΟΥ 

ΤΗΕΞ εν. (ΗΑΕΙῈ5 Αὐσύστυϑ ΒΕΙΟσϑ, Ὁ.Ὁ. 
Ῥνγοἥειον 47 ΤΑεοέοχίεα Ενενείοῤεάία ἀνα δ᾽ γνεδοίίξε 

ὥκεον 7 Αεοοίοχίκαί δριεέναν, λίετυ Υονὰ 

ΑΝΡ 

ΤῊΣ ἘΕν. ΘΑΜΌΕΣΙ, ΚΟΙ1.Ὲ5 ὈΕΙΝΕΈΞΚ, Ὁ.Ὁ. 
Κεξίμε νοΐεεον 97, ἥεδνεευ, Οχονα 

ΤῊΣ ἘΕν. ΑΙΕΈΕΌ ΡΙΌΜΜΕΕ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ. 
ζαΐίφ ΑΙ αεΐεν» 97 ὕὕκἑσενείν Οοίκφο, ϑωυγάανε 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοοίς 



Το Ἰπίογηδίοπαί 

Ὁ 11 Ὁ} ἘΣ ΨΊ71111}{τ 1 ΠῚ 
Οὐ [πὸ ΠΟΙ ογίρίιγοβ οἱ {Π6 Θά δηΐά 

Νονν Τοβίδπιοπίβ 

ἙἘΠΙΤΟΚΘ’ ΡΕΚΕΕΑΓΕ 

Υ͂ | ὝΗΕΚΕΕ, ὅτ ποὺ Ὀεΐοτς ἴῃς Ῥυ ] 1]. τὴν ΟΟπλπιθηἰασί 68, 
ὉΣΙτἢ ὉΥ ΒΥ ἸΞἢ δηὰ Ατηδγίοδη αϊν!η65, οὗ ἃ Ρορυΐαῦ 

ΟΥ Πορνϊοῖῖοα] οπατζδοῖοσ. ζΖ724 Οα»εὀγίάρό δέδίς ,“» 

«Φελοοῖς, τῆς αμάδοοξς Ὁ» διδίε Οἴασεες απ Ῥνίσαίε δίμαάτρς, 

Ζὰε ϑῤεαξζεγ᾽ς Ορ»πεηία, 71. Ῥοῤμΐαν Οονιριοη 7} (ΒομΔῇῆ, 

72. αρονίογς ιδίε, αϑὰ οἴθποσ δἰγη δῦ 5611 6856, πᾶνε {ΠΕῚσ 

Βρδοὶδὶ ρἷδοα δηὰ ἱτηροσίδηοθ. Βυῖ [Υ ἀο ποῖ δηῖοσ ἱπῖο ἴδ 

βεϊὰ οἵὗἨ Οτίεῖοδὶ Β᾿Ό]Ί αὶ βομο]αγβ ἢ] οσουρὶοα ὈΥ̓͂ Βυςἢ 56γ 68 οἱ 
Οοιμδηιδγίεβ 45 τῆς ἀωγερεία::ίες ἐχέρείελες Ἡαπάδμελ σώσι 

Α. Τ᾽; Ὧδε ῆεῖις 8 Χωγκρζία:εες ἐχερεσολες αμάδωμολ κε 

ΜΝ. 7Ζ:; Μεγετ᾽β Αι εελ-εχερεδεελο Αοριριομαῦ; Ἐ6ῚῚ δηά 
Πο Ζϑο 5 8 ιδέἑεελογ Οὐνιριοηα», δέ ἡἤας ΑΙ. 7., Ἰιληρε᾿ 8 

ΖΤΑλεοίοσέξελ-λονεοίεελες Βιέδεσεγξ,; Νονδοῖκ᾿ 5 Παπάύξονιμοηαν 

σι Α΄. Ζ' ; ἩοϊϊΖιηδηη᾽ 5 Παπάξον»ιρισηα» τωρ Δ. 7: ϑονοσαὶ 

οὗ [656 ἢανὸ Ὀδοη ἰτδηϑαϊθά, οἀϊτοά, δηά ἰῇ βοῦηδ ο8568 δηΪαγροῦ 

δηὰ δάἀδρίεδ, ἴογ ἴῃς ἘΠ} 15}-ϑρεακίηρ Ρυῦ]ο ; οἴποῖβ ᾶἃῖα ἴῃ 

Ῥτοόοαββ οὗ ἰγδηβἰδίοῃ. Βυῖΐ 0 σογγεβροηαϊηρ 86.688 ΌΥ Βυὶἰϑἢ 
οΥἩἨ Αμροσίοδῃ ἀἰνί 65 Ὧ48 ὨἰΓΠογῖο Ὀδθῃ ρῥγοάυςοά. Τῇ ΨΑΥ [88 
Ὀδοῃ ῥσοραγοά ὉΥ βρεςίαὶ (οσζημηθηΐατίθβ ὉΥῪῚ Οἤογης, ΕἸ] οοῖξ, 
ΚΑ] ϑοῦ, Τὰὐρδιίοος, Ῥεγονης, δείοοϊτῖ, δηὰ οἵδμοιβ ; δηά [ἢῃς 

εἰπ26 Ὧ45 οοθθ, ἴῃ ἴῃς ἰιάρτηεης οὗ ἴῃς Ῥτοϊθοΐοιβ οἵ [ἢ 8 δηΐεγ- 
Ῥτίβε, σα ἰτ 18 Ὀγδοί δὶς ἴο οοτα Ὀΐης Βτί τἰσἢ δῃὰ Ατησογίοδη 

Βοοϊαῖθ ἰῃη ἴἢς γτγοάἀυοιϊΐοοη οὗὐ ἃ οὔιίοαὶ, σου ργ  ἤΘηβῖνα 

Οοτπ ΠΙΑΥΥ ἴῃαὶ Μ1}1 Ὅ6 αὐτοαβὲ οὗ τηοάδσῃ Ὀἱ Ὁ] 1οΑἱ] ΒΟ οΪΑσβἢΡ, 

κῃ ἴῃ ἃ τη δΆβισα ἰοβὰ 1ϊ5 νδη. 



ΗῈῈ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΕΥν 

Μέεβθῖβ. Οἤ γί ϑοσὶ θηδτς ϑοηβ οὗ Νὲν Ὑοῖκ, δηὰ Μέεββι. 

Τ. ἃ Τ. ΟΙαγκ οἵ Ἑαϊηθυγρῃ, ρτοροβα ἴο ΡῈ] 8} δυο ἢ ἃ 56 Ὶ68 

οὗ (οτηγηθηϊασίοβ οὐ τῇς ΟἹὰ «πὰ Νὸν Ὑδβϑιδιηθηῖβ, υηάστ ἴῃ 

εὐϊ το β!ρ οὗ Ῥχοί. (ς. Α. Βεισοσβ, ἢ.Ὁ., ἢ.1ὲπ|, 1 Απλοσίοδ, δηθὰ 

οὗ Ρχοΐ. 5. Ε. ΕΙΝΕΕ, Ὁ.Ὁ., ἢ.1.ἱπ|., ἔογ ἴδε ΟἹά Τοκιδπιοηῖ, ἀπά 

{πὸ εν. ΑἸΕΒΕ. ΡΙΌΜΜΕΕ, Ὠ.Ὁ., ἔοσ ἴδε Νενν Τοβίδεησπῖ, ἱπ 

τοδὶ Βυιίδίη. 

ΤῊΟ Οοτατδηϊασί θα 1] Ὀ6 ἰηϊογηδιἊ οηδὶ δηὰ ᾿ηϊοτ-  οἢ [δ5ϑ! οηδὶ, 

δηὰ νν}}} ἈῈ [το ἔτοπλ ροϊδιγοαὶ δηα δοο]οβίαϑιῖςαὶ 145. ὍΠΟΥ 

ν}}1 θ6 Ῥαβθα Ὡροῦ ἃ ᾿ποσζουμῇ ογτἰσαὶ βίαν οὗ πα οτγὶ ρηδὶ ἰοχῖ 

οὗ ἴῃς ΒΙΌΪΉ, δῃηὰ Ὡροῦ οὐ τοδὶ τοι ῃποάς οὗ ᾿ῃϊτεγρσγείδιίοη. ὍΤΠΟΥ 

ᾶἃτ6 ἀεδὶρηδα ΟΠ Η ἰοῦ βιυάδηϊ δηὰ οἱθγργιηδη, δηὰ νν}}} 6 

τὶ ΓΘ ἰῺ ἃ οοτηρδοῖ εἴ γ] Εδοῃ Ὀοοΐ ψ1} Ὀ6 ῥγοοθάδα ὈΥ δὴ 
Ιπιτοἀποιίοῃ, βιδιϊηρ [ἢε Ἵ85 οὗ οΥΠ ΕἸ εἰδῶ ρου ἰΐ, δηα αἰδβοιι58- 

ἱῺ ἱπιραστα! γ τὴ6 αυδὲ ΜΠ τχοιῃηδιηΐηρ, Ορεῆ. ῬὉῆε α61215 

οὗ οτἰ ἰοΐδπαι τ 11] ἀρρθϑ ν ΠΡτοροσ ρῥΐδος ἰῃ ἴῃς ὈῬοαγ οἵ τῇς 
Οοιηηθηΐδιγ. Ἑδοῇ : οὗ ἴπη6 Τοχὶ ν1}} 6 ᾿ηϊτοάυςοά 

ΜΠ ἃ Ρασδρῆσαβο, ο. 5. "Ὁ Ὑ οἵ οοηῃΐϊοηβ. ἸΤδομηΐϊοδὶ ἀεῖδι}5 

οὗ ἰσχία] δηὰ ῥῃ]οΪορ . ἡ οΥ ἰοἶϑπλ νν}}}, ἃ5 ἃ τὰς, Ὅς Κορὶ 

ἀϊξείηςξ ἔγοπι τηδίίεσ οὗ ᾧ ΠΟΘ ζεῃογαὶ Οἤδγϑοῖοσ ; δηᾶ [ἢ [ἢ6 

ΟἹά Τεβιδηηδη" ἴῃς ἃ ἐροῦσί. ποῖθβ Μ1} Ὁδ διτδηρεά, 85 (δ. 858 
ΡοΟββι ΌὉΪς, 80 8. (ο Ὁδ. ὀσνϊ οοδῦϊς ἰο βιιιἀθηῖβ Ὡοϊ δοαυδίηϊεα τ] τἢ 

Ηοῦτεν. ἜΘ Σ τὺ οὗ [ηϊδγργοίδιοη οὗ ἴῃς ΒοΟΚΒ νν:}} 6 

ἄθαὶς τῖϊῃ, τ Ὦθ’ ὨΘΟΘΑΒΩΤΥ, ἰῇ (Π6 Ιηϊἰτοἀυςοηβ, τ ἢ οΥἰ το δ] 

Ὠοῖο65 οὔτε οο:. ἱπιροτίδηϊ ᾿ἰτοταῖυτε οὗ [6 βυῦ]εοῖ. ἩΗ!ἸΞτογίοδὶ 

δηὰ Ατομεοϊορίοδὶ αυδδβιίοηβ, 85 γαῖ} 85 αυδβίίοηβ οὐ ΒΓ Ὁ] ̓ς 8] 
ΤΠδοΐοσυ, γα ἱποϊυάθαά ἴῃ τῆς ῥΐδη οὗ ἴῃς (οι δηίΐασιεβ, ὑυΐ 

ποῖ Ῥχγδοῖϊςδὶ οἵ ΗἩοχηϊ]εῖίοδὶ Ἐχοροβὶβ. ὙὍὙὨΘ ο]Ώγ65 Μ1}} οοΏ- 

διΐζαϊ ἃ υῃ᾽ίοττω ϑε 68. 



Τιὸ [πίογπαίίοπ41 (γἰ ἰοἃ] (Οπιπιο Π ἍΓΥ 

ΑΒΒΑΝΟΈΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙύΡΜΕΒ ΑΝῸ ΑὕΤΗΟΚΘ 

ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΘΕΝΕΒΙΒ. Τῆς Ἐσν. ἸΟῊΝ ΘΚΙΝΝΕΚ, Ὁ. Ὁ., Ῥτίῃςραὶ δὰ Ῥσγοΐεβου οἱ 
ΟἹὰ Τεβιίδιηθηῖς 1,88 6 δηὰ 1ϊεταίαυσε, Οοϊ]οζε οὐ Ῥσεβογιετίδῃ (ἸΒυγοῦ 
οἵ Εηρϊδηά, (ασαῦτί ρα, Επρδηὰ. [Νσιυ Κεαάγ. 

εχοῦυβ. Τῆς Ἐδν. Α. Ε. 5. ΚΈΝΝΕΡΥ. Ὁ.., Ῥτοίεξσβοσς οὗ Ἡοῦσεν, 
ὕαοϊνετονιν οὗ ΕὐἀϊηρΡυγρῃ. 

ιενιτιουβ. 1]. Ε. 5ΤΈΝΝΙΝΟ, Μ Δ.» ᾿ΠΠ΄, οἱ ϑγράμαιι σο]]ερο, Οχίοτά. 
ΝΟΜΒΕΗΒ. Τῆς εν. Ο. Βυσηαῦ'͵. κι .. ἢ.., Ῥτοΐεββοσ οὗ Ηδῦτσενν, 
Μεαηςθοιὶὰ (οΐϊερε, Οχίοτά. ᾿ [στο Κραάγ. 

ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. Τῆς ον. 5. Ε. ; τ ᾧ ἀ Ὦ,., Ὁ.1μεῖ., Ἀδρίας Ῥτο- 
ἔεξεοσ οὗ Ἡεὔτεν, Οχίοσά. τ [νοιν Κραάν. 

ΦΟΘΗΑ. ΤΏο πν. ΟΚΟΒΟΚ ΑΥΑΜΘΜΙΤΕ, 0... 1.1,.Ὁ., Ῥεϊηςὶραὶ οἵ 88 
Ὁμπϊνεσαὶῖγ οὗ Αὐεγάσοῃ. Ν- ς 

φυθαξθ. Το εν. ΟἜΈΟΒΟΕ ΜΌΟΣΣ, Ὁ.Ὁ.., ἐ,͵,.Ὁ., ἢ ̓ρέεβδος οἱ ΤΈθοὶ- 
ΟΕ, Ἡδινασὰ {Ππἰνεγβιῖγ, Οδιιδτί χε, Μ4855. ᾿ ἢ » ἰΝσω Κεαάγ. 

22. 

ϑαμυέει. Τῆε Εεν. Η. Ῥ. ΘΜ ΤΉ, Ὁ.})., Ῥτοίςε ων οὗ ΟἹά Τεβίδιηεης 
1ὐϊοταῖυτε απ Ηϊϑίοιυ οἵ Ἐεϊ σίου, Μεδάνς, ΡῬα. ἢ [Νοιυ Κεαάγ. 

. ἢ 
ΚΙΝΟΒ. ΤῈς ον. ΕΒΑΝΟΙΒ ΒΡΟΥ͂Ν, Ὁ.)., 1, Γ1,.Ὁ., Ῥγεβίάδης 
δηὰ Ῥτοίεβθον οὗ Ηεῦτγεν δηὰ (ζορηδίς 1 δηρυδᾶροβ, πίοη ΤὨροϊορίςαὶ 
Θει ΏδεΥ, Νεν Ὑοσὶς Οἱ. 

ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒΘ. ὙΤδε σεν. ΕΥ̓ΜΑΒῸ ἵ,.. Οὐδτιβ, Ὁ.Ὁ., Ῥχοΐοβϑος οὗ 
Ηεῦτεν, Υδὶς {]ηἱνετβϑίγ, Νὰ Ηδλνεη, οπη. [Νου Ἀεαάνγ. 

ΕΖΗΑ ΑΝΌ ΝΕΜΕΜΙΑΗ. Τῆς Εδν. 1, Ὑ. ΒΑΤΤΕΝ, Ρῃ.ὮὉ., Ὁ.Ὁ., Ῥτο- 
ἀρ τ ΟΙὰ Τεβίδεμεηϊ 1ἐϊεταΐυτε, Οεησεσαὶ Ὑμοοϊορίοδὶ ϑεσοίμδιυ, Νὲνν 

οτκ (γ.’ 

ΡΘΑΙΜΒ. Τῆς ον. (ΗΑ. Α. Βκιοοϑ, Ὁ.Ὦ., Ὁ. 1ππ., σταάυδλίο Γτο. . 
ἔεϑβεοοσ οὗ Ἰδοοϊοσίοαὶ Ἐπογοϊοροεαϊα ἀηὰ ϑγιθο 5, ᾿] ΐοη Τ Βεοϊογίοαὶ 

, Νὲν Υουκ. [2 υοὐσ. Δνοτο Αεαάνγ 

ΡΒΟΝΕΗΒΒ. Τῆς Ἐὸδν. Ὁ. Ἡ. ΤοΥ, ὮὉ.Ὁ., ΕΙ,.Ὁ., Ῥτοΐεϑοον οὗ Ηοῦτεν, 
Ἡινατὰ ὕ]ηἰνετβίῖγ, σατο στί σε, Μά4558. νοτν Κεαάνγ. 

908. Τῆς Κον. 5. Ε. Ὀκινεκ, Ὁ.Ὁ., Ὁ .1:|., Ἐεςίαβ Ῥτγοίεβϑθοσ οὐ Ηδ6- 
Ὀεεν, Οχίοσα. 



ΤῊΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑῚΙ, Γ(ΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΙΒΑΙΑΗ. (Ιδρ8. [-ΧΧΥῚ]. ΤΒο Βον. α. Βυσηαναν ΟΒΑΥ, Ὠ.Ὁ., Ῥσγο- 
ἔεβϑοσ οὗ Ηδῦσγενν, Μδηββοὶὰ (ζο]]εσε, Οχίογά. [15 Ῥγε:5. 

ἸΒΑΙΑΗ. Οβαρβ. ΧΧΥΙΠ-ΧΥΙ. ΤΈς Βεν. Α. 85. ΡΕακε, Μ.., Ὁ.0., 
Βεδη οὗ ἰδς ἼΒοοϊορίςδὶ Εδουν οὗ ἴδε Ννἱοεϊογία [ηἰνεγϑὶ τυ δηὰ Ῥχοΐεςϑοσ οὗ 
ΒΙΘΙΪο4] Εχορεβὶβ ἰῃ [6 Τὐἰνοσϑ Ὑ οὗ Μαηςδοβίοσ, Επρδηα. 

ΨΕΒΕΜΙΑΗ. ΤὩε Βεν. Α. Ε. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Ὠ.Ὦ., Πεδη οὗ ΕἸγ, βοπιεῖίπις 
Εοερίυ5 Ῥτοίεθϑθοσ οὗ Ηδρσεν, (δελοσι με, ΕὩρδηά. 

ΕΖΕΚΙΕι. Τῶς Εον. σ. Α. (ΟΟΚΕ, ΜΑΑ., Οτίεὶ Ῥγοΐεβϑοσ οὗ με [ηἴογρσε- 
ἰδίου οὗ ΗοΟΙΥ ϑοεσιρίυσε, ᾿ηϊνοσϑ Ὑ οὗ Οχίοσά, δὰ ἴῃς Εδν. ΟΗΑΒΙΕΒ Ε. 
ΥΕΎΕΥ; .1ἀτὸ|, ο ον δηὰ 1εοΐυγοσ ἰη Ηδοῦσεν, 81. [οη᾽5 (οί οζςο, 

χίοσα, 

ΌΑΝΙΕι. ΤΒο Εδν. ΤΟΗΝ Ρ. ῬΕΤΕΣΒ, ΡΒ.Ὦ., Ὁ.Ὁ., ϑουιοῦπιο Ῥχοΐεβϑοσ 
οὗ Ηερτγεν, Ρ. Ε. Ὠϊνίηιν ϑοδοοὶ, ῬΒΣ Δα οΙ Ρῃΐα, πον Ἐδοίοσ οὗ 81. Μί|ςβδε) 
ΟΒυγοῦ, Νὲν Υοσῖς (ἰγ. 

ΑΜΟΒ ΑΝΌ ΠΟΒΕΑ. ἝΞ΄ ͵ ΕΞ. ΗΆΒΡΕΚ, ΡΗ.Ὦ., Ε1,.Ὁ., βδοτηθτης χει ἀδηὶ 
οὗ ἴῃς ὕ}ηϊνεγϑὶῖν οὗ ΟΠίςαρο, ΠΠ]| πο ]5. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΜΙΟΑΗ͂, ΖΕΡΜΗΜΑΝΙΑΝ, ΝΑΗΟΜ, ΜμΜΑΒΆΑΚΚυκ, ΟΒΑΌΙΑΗ, ΑΝῦΌ ὑόει. 
Ῥχοί. ΤΟῈΝ Ρ. Θ5ΜΙΤΗ, [Πηἱνογϑὶῖν οὗ (μίοαρο; ἮΝ. ἤαυεβ  αξυ, Ὁ... 1.1,.8., 
Ἑαϊοῦ οὗ 7Ζάς 7 πάρε άοηί, ΝΟ Ὑοτὶς; Ῥχοί. ᾿υῦ5 Α. ΒΕΨΕΕ, πίοι 
ὙΠοοϊορίοδὶ ϑουλίπασγ, Νὰ Ὑοσκ. [Νγοιυ Κεαάγ. 

ΖΕΟΜΑΒΙΑΗ ΤΟ .ΟΝΑΗ. Ρτοί. Η. α. Μίτοησι,σ, ἢ.Ὁ., Ῥυοῖ. Ιοεν Ρ. 
ΘΜΙΤΗ δη Ρχοί. [. Α. ΒΕΨΈΕΒ. " Ῥγας8. 

ΕΘΤΗΜΕΗ. Τῆς ον. Ϊ,. Β. Ῥάατον, Ῥῃ.Ὦ., Ῥχγοίοβϑβοσ οὗ δῦσον, Ηδζγί- 
ἔοτὰ ΤἼδοϊογίοδὶ ϑθπ ΠΑ ΥΥ. [Νοιυ Κεαάνγ. 

ἘΕΟΟΙΕΒΙΑΒΤΕΘΒ. Ρχυοί. ΟΈΟΒΟΕ Α. ΒΑΚΤΟΝ, ΡΏῃ. ὮὉ., Ῥτοίέεδοσ οὐ Β:Ὁ]}- 
οαἱ 1 πεγαῖασο, Βσγῃ Μααν (Ο]Ϊερε, Ῥαὰ. ἴοιυ Κεασν. 

ΒυτΤΗ, ΒΟΝα ΟΕ ΒΟΝΟΒ ΑΝΌ ᾿ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ. Ἐπδν. ΟΗΑΒΙΕΒΑ. 

Βκπιοοβ, Ὁ.Ὁ.,  .1λτ|., σταάυαϊς Ῥχοΐεβϑθοσ οὗ Τπεοϊορσίοδὶ Εογοϊορβαϊα 
1η4 Θγγρο]ὶςβ, ]πίοη Τβθοϊορίςδὶ ϑεπιίπδγυ, Νεν Ὑοσκ. 

ΤΗΕ ΝΕΝΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

5Τ. ΜΑΤΤΗΕΨ,. Το Εεν. ΠΟ ΒΥ Ὁ. ΑἸΔῈΝ, Μ.Α., Ἑεϊϊονν δηὰ 
1,δοἴυτγον ἰῃ ΤΠΘΟΪοΡΥ δπὰ Ηεῦτεν, Ἐχείῖεν (οΐϊερε, Οχίοσὰά. [λύοεσ Χεαάν. 

6 τ. ΜΑΗ͂Κ. Βον. Ε. Ρ. σουιτρ, Ὦ.ὮὉ., κοσηείϊτης Ῥτγοέεϑββοσ οὗ Νεν Ταϑῖδ- 

τηεηῖ 1ἰτεταῖατο, Ῥ, Ε. Ὀἰνίη!ν ϑοδοοὶ, ΡΕΣ]δαςΙ ΡΗΐα. [λῖοιν Κεαάγ. 

ΘΤ τὐκῊε. Τῆς Ἧσν. ΑἸΕΕΕ. ΡῬιῦΜΜΕΒ, Ὁ.., 5βοπιοῖίΐτης Μαβῖον οἵ 

ζηϊνετοὶν ΟοἸ]ερε, Ὀυτδδσω. [πο Κεραάν. 
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ΤΠηΕ [ΝΤΕΕΆΝΑΤΙΟΝΑῚ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΘΤ. ὐΟΗΝ. δε νεῖ αν. ἴοην ΗΈΝΆΥ ΒΕΚΆΝΑΚΌ, Ὁ.Ὁ., εβδὴ οὗ ϑ8ῖ, 
Ῥαιγοὶο 5 δῃὰ 1,δοΐυτες ἰη Ὀἰνίηιγ, ἰ᾽ἰνεγό! οὐ Ὀυ]1η. 

ΜΑΗΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΘΒΡΕΙ5. Το εν. σα ϑάνθαυ, Ὁ.Ὁ., 
11,.Ὁ., δὰγ Μαγρασζεὶ ῬγοίἊβϑθον οὐ ὨὈἰνίηΐγ, Οχίοσα, δηὰ ἴῃς εν. ΝῚ;» 
τΟύσΗΒΥ Ὁ. ΑἸῈΝ, Μ.Α., Εεϊ ον δὰ 1δοΐυγοῦ ἴῃ ὨΙνῚ ΠΥ δηὰ ἩδΌΤΕΥ, 
Ἐχεῖεσ (ο]]ερζε, Οχίοσα. ᾿ 

ΑΟΤΒ. Τῆς ον. Ὁ. Ἡ. Τύβνεκ, Ὁ.}., Ἑεϊϊον οὐ Μαράδιθῃ (ο]]ερε, 
Οχίογά, δῃὰ ἴδε εν. ΗἩ. Ν. Βατε, Μ.Α., Εχαγιϊηΐϊηρ ΟὉμαρ δίῃ ἴο [86 
Βίβδορ οὗ 1 οπάοῃ. 

ΠΟΜΑΝΞΒ. Τῆς εν. Δ ΤΣΙΑΜ ΘΑΝΡΑΥ͂, Ὠ.Ὦ., 1.1,., 1,ᾶγ Μαγρϑαγεῖ 
Ῥχγοίεϑϑοσ οἵ ᾿ἰνηὐγ δηα ζάποῦ οἱ (γίδι (πυτοῖ, Οχίοτγά, δπὰ ἴῃς Κεον. 
ΔΑ. Ο. Ηξαρευαμ, Μ.ΑΑ., Ὁ.}., Ῥχσϊῃοῖίραὶ οἱ Κἰηρ᾽β (οἰϊερε, ᾿οπάοῃ. 

[σιν Αεαάγ. 

Ι. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΤῊΣ Εἰρῆς εν. ΑΒΟΗ ἘΟΒΕΚΤΊΞΟΝ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., 
Ιοτὰ Βῖβδορ οὗ Ἐχείοσ, δηὰ δν. ΔΙΕΒΕΡ ΡΣΌΜΜΕΒ, Ὁ.Ὁ)., Ιαῖς Μαβίεσ οὗ 
σηϊνεγβιτν Οοίεσε, Ὀυσθδι). [Νοιυ Κεαάνγ. 

!]!. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. Τῆς παν. ῬΑΒΟΝ ΝΑΣΚΕΒ, Ὁ.Ὁ., Τδοοϊορίοδὶ 
Ταῖος ἰῃ τῆς {᾿νοῦ οὗ Θυσθδ πη). 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ. Τῆς Εδν. ΕΒΝΈΒΘΤ Ὁ. ΒΌΒΤΟΝ, Ὁ.}., Ῥχοέεβεοοσ οὗ Νεν 
Τοβίδιηοηιϊ 11εγδίωυγε, ηΐνεσβ οὗ ΟΒίςδᾶρο. 

ἘΡΗΜΕΒΙΑΝΒ ΑΝΌ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ. Τθὸ Ἐπδν. Τ. Κι, ΑΒΒΟΤΊ, Β.Ώ,, 
ὈΙλιῖ., ϑοτηεϊπης Ῥτοΐεβϑοσ οὗ ΒΒ: ] οὶ Οτσεςκ, Τυΐϊμῖγ ΟοἸ]εσε, Ὀυθ)ίη, 
ΠΟῪ ἰοταγίδη οὗ [τς βδιηδ. [Νου Κεαάν. 

ΡῬΗΜΙΙΡΡΙΑΝΒ ΑΝΌ ΡΗΙΕΜΟΝ. ΤῈ ον. ΜΆΑδνΙΝ Ἑ. ΝΊΙΝΟΕΝΤΥ, 
Ὠ.Ὁ., Ῥγοίεβθδθοσ οὗ ΒΒ.) οὶ 1 ογαῖαγε, ὐπίοη Τθοϊορίοδὶ ϑεπιίπατγ, Ν εν 
Υοτῖ (. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΤΗΕΘΒΘΑΙΟΝΙΑΝΒ. Τῆς ον. 7ΑΜῈΒ Ε. ἘΈΑΜΕ, ΜΑ,., Ῥτοΐσββϑον οἵ 
ΒΡ] 4] Ὑπεοίοσγ, ὕπίου Τεοϊορίςαὶ ϑευιίπαγγ, Νὰ Ὑοσὶς Οἰἰγ. 

ΤΗΕ ΡΑΒΤΟΒΑΙ. ΕΡΙ5ΤΙΕΘ. Τῆς ον. ΝΑΙΤΕῈΞ Τοσκ, Ὠ.ὮὉ., Ναγάεξη 
οἵ Κεῦ]ς (ο]]εσε δηὰ Ῥτγοίεβϑοσ οἵ Εχορεβίς, Οχέίοσγά. 

ΜΕΒΗΕΒ. Τῆς Ἐδν. ΤΑμΜῈ8 ΜΟΕΡΑΤΊ, Ὠ.Ὦ., ΜιηΐΞίες ϊιοὰ Ετεα 
Οδυγοῖ, Βτουρδῖγ Εεγιν, ϑοοι δηά, 

ΦΤ. υ0ΑΜΕ8. Τῆς Ἀδν. [.ΜῈ5 Η. ἈΟΡΕΒ, Ὁ. Ὁ., Βυβϑβεν ῬσοίἊβςϑβου οὗ ΝῈ 
Τεβιίδιηδηϊ (σοι ἢ Ἡδγναγὰ [Πηἱνογϑὶῖγ. 

ΡΕΤΕΗ͂ ΑΝΌ υυρέΊ. Τῆς εν. ΟΒΗΑΞΙ.Ὲ5 ΒΙΟΟ, Ὦ. ὮὉ., βοπιοῖίτηα Ἐδρίυ5 
Ῥχοίεβϑϑουν οἱ Ἐσςοϊεβίδϑοςαὶ Η βίοσυ δηὰ σδηοη οὗ (τὲ Ομαυτοῖ, Οχίοτα. 

[Δῖον Κεαώγ. 

ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΙΕΒ ΟΥ 5Τ .υΟηΝ. Τῆς Ἦεδν. Ε. Α. ΒΕΟΟΚΕ, Β.Ὁ., Εεῖον 
δρὰ Ὠν ηΥ 1.δοΐϊατοῦ ἴῃ Κιηρ᾽5 (ΟἸ]]εσε, (ἰαπιδτί ρα. 

ΒΕΝΕΊΑΤΙΟΝ. Τῆς ον. ΕΟΒΕΚΊ ΥΗ. σΗΆΑΚ ΙΕ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ., βου θ 
τγοίθϑβοσ οἵ ΒιΌΪ ς4] Οεδοῖκς ἰη ἴῃς [Πηἱνογοίιγ οὐ 0]. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (Ὡοοοίς 

-π-ππ---. 



ΤΗῊΗΕ, [ἹΝΤΕΞΚΝΑΤΙΟΝΑΙ., (ΕΙΤΙΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

Α ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΑΝὈῸ 

ἘΧΕΒΟΒΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥῪΥ 

ΟΝ 

ΜΙΟΑΗ, ΖΕΡΗΑΝΙΔΑΗ͂, 

ΝΔΑΗΌΜ, ΠΑΒΑΚΚΌΚ, 

ΟΒΑΘΙΑΗ ΑΝῸ {ὁ0ε]Ἰ, 

ΒΥ 

ΙΟΗΝ ΜΕΒΙΙΝ ΡΟΥῚΒ ΒΜΙΤΗ, Ρη.Ὁ. 
ΙΠΠΙΑΜ ΗΑΥΕΒ ΑΒ, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ. 

συμῦϑ α. ΒΕΨΨΕΚ, Ρη.Ὁ. 

ΝΕΝ ΥΟΚΚ 

ΓΟΗΔΕΙΙῈ5 ΘΟΚΙΒΝΕΕ᾽Θ 50Ν5 

ΙΟΙῚΙ 



Ὀρθάο.- 
ΟΟΡΥΒΙΟΗΣ, ΙΟΣῚ, ΒΥ 

ΓΟΗΑΞΚΙῈΘ ΞΘΟΕΙΒΝΕΝΙΘ 50ῸΝ9 

Ῥυθὶϊϑμοὰ Νονοιθεσ, ΣΟῚΣΣ 



ΡΕΚΕΕΑΟΚΓΕ. 

Ν 1τ8ρο ἴδε ἰαΐα Ργεβ. ΤΠ ὰτπὰ Ἐ. ΗλΙΡΟΣ ἀρτοοᾶ ἰο υτὶΐ 8 
ΟΟΣΩΙΏΘΗἾΔΓΥ ΟἹ (6 ΜίποΥ Ῥγορδοίβ ἴῃ ἔῸ νοΐ πλ68 ἴοσ [815 
86 1165 οἱ σοσητηθηΐδγίεβ. Βαυῖΐ ἰδίεσ οὐ (18 ψὰ8 ἰουπά ἴο Ὀ6 

πηρτδοίςδοϊο, δηὰ ἰξΐ γὰ8 ἀρτϑοὰ ἴο δον ἷπὶ (ἤσθα νοϊυπε8 0 Γ 
(86 ψοσκ. Τα ἢγβέ νοϊυσηθ, οοπίδί πῖηρ Απιοβ δηὰ Ηοϑβϑα, νγὰ8 
Ρυ 15 θα ἴῃ τρος. Ὁτγ. Ηδγροσ 88 δἴ ψοσκ ὑροη ἴΠ6 βθοοηα νοΪυ πα 

θη 86 νγὯ8 ἰδ Κη ἴτοπὶ ὑ8 ΌὉΥ ἀεαίῃ. 5 ρυρ 1] δπὰ δϑϑοσίδίε, 
Ρχοΐ. 1. Μ. Ῥον 5 δι, το δα δϑϑιβίθα ἢΪπὶ ἰῃ ἢϊ5 ῬΧΟ ΤΩ ΠΑΓΥ 
δίυάϊεθ, νγὰ8 δϑκοὰ ἴο οοϊῃρ οί [Π6 σοσωσηθηίδσΥ οὐ ΜΊοδὮ δηά 

ΠΟῪ 45507265 [6 ΘΠΓἾΓΟ ΓΟΘρΟ 5: ὈΠΠ Ὴ  ἴοσ ἴμδὲὶ τοῦς. Ηΐς τ 158 65 
ἴο δ Κα σταίεξῃ! δοκηονϊδάρτηρηϊς οὗ δἰ58 ἱπάἀείοη655 ἴο (ἢ ἰδία 
Ῥιεβ. ἘΠΠἰαὰ Ἐ. Ηδγροσ ἔοσ ἱμναίυδθὶα ἰηβρίγαϊΐοη ἀπά ταυοὶ 
Βεῖρ ἴῃ [8ς σψοσῖκ οὐ ΜίοἽοδῃ, δῃὰ ἰο Μιβ. 1 ᾶπὶ Β. Ἡδγροσ ἴογ 
(8ὲ ἔτγθα υϑ6 οἱ Ὠγ. Ηδγρογβ ρᾶρϑῖβ δῃὰ ὕοοῖκϑ δηά ἴογ ρογῖ5- 
βίοῃ ἴο ἱῃοογροσαίθ 830816 οἱ [8 γεϑ 5 ἴῃ (86 ᾿γεϑθηΐ σοϊηση Δ 1γ. 
ΤΏΘ6Θ6 ΔΡΡδδγ ΟΠ ΘΗ͂Υ ἴῃ [Π6 σοῆογαὶ σοσησηθηΐβ οἡ ΜΊοδῃ, οἢ5.1 
δηῃἃ 2 δηὰ 6 5. 

ΤὨδ ἀεἰαγ ἴῃ [6 Ῥσθρασδίοῃ οὗ [86 νοϊυπλεβ τγἃ8 50 στοαὶ (δὲ 
1. ϑοδχθα Ὀαϑέ ἰο αἰβίγι θαΐα [Π6 ΟΣ σγοιηδίηἱηρ ἰο θ6 ἀοη6 διηοηρ 
ΒΟΥΟΓΑΙ ϑοθοϊασθ. Ασοοσαϊηρὶγ, Ζερμδηΐϊδῃ δηὰ Νδῦυμι ψεγα υἢ- 

ἀεγίδκοη ὈΥ σοί. (Βασῖθβ Ρ. Ἑαρηδηὶ, νῦο, δονονοσ, νγὰ5 ΟὈ] ρϑά 

Δίου ΒΟΙΔΘ Υ6ΔΓ8 ἴο γίνε {6 ὉΡ ΟἹ δοοουηΐ οὗὨ 11] Β6Ά ἢ, δα 
ΡῬτοΐῖ. 1. Μ. Ῥον 8 δ ΚΙΠΛΟΪΥ δϑϑυπχοα ἴἢ6 ἰ45Κ. ΗδΡάκκυκ 
ψὰ5 δϑϑὶρῃβά ἴο Ὁσ. Ν᾽. Ηδγεβ δΝναγά, Οὐ δαϊδῃ δηά 7οεὶ ἰο Ῥτσοί. 

Τυϊυ5 Α. Βεγεσ. Τθαθα 5ἰχ ργορσοῖβ ἀσὰὸ ρυ 5864 ἴηῃ (8. νο]- 
ττ6. ΤὨδ σοιηδίηΐηρ ρτορμοῖβ, Ηδρραὶ δηα Ζεομδπδῃ Ὀγ Ῥτοί. 
δ Ο. ΜηοδοΙΙ, Μαϊδομὶ Ὀγ Ῥτοί. 17. Μ. Ῥονὶβ δια, δηὰ 
]οῦδῃ Ὀγ Ρτοΐ. [υ] 105 Α. Βεννεγ, 111 θ6 ρυθ] 5ῃ δα βοου ἰῃ ἃ (τὰ 
γοΪυπ)6 σοΙρ] οἴη [ἢ6 σοτητηθηίδτθ8 οἡ ἴῃ6 Μίηοῦ Ῥσορβεοῖϑ. 

2 

ΡΥ 



ἷν ῬΒΈΕΑΟΕ 

ΤὨο ογάοσ οὗ διτδηρεπιθηΐ οἱ (6 Μίποῦ Ῥσορβοίβ ἴῃ {696 νοΐ-- 
1658 αἰ 65, ηοΐ ΟὨΪΥ ἔσο (6 ἰγδα ΠΟ 4] ἀσγδηροιηθηΐ ἰουπὰ ἰτπὰ 

οὖ Β[0]65, θαΐ 4150 ἔτοτι ἰῃδὶ Ῥσοροβεά ὃ Ὁσ. Ηδγροσ ἰῃ ἢἰβ οτίκ-- 
ἷη4] Ρἷδῃ. Ὦσ. Ηδρεγ ἀδραγίθα ἔγτοηι (Π6 ἰγδα τ οηδὶ ἀσγδηροηθη 
ἴῃ δΐ8 νοϊυπηθ ὈΥ ῥἱδοίηρ Ατμοβ θεΐοσε Ηοϑββϑϑδ, δῃὰ α͵9ο ἰῃ ἢἷ5 ρίδ 
ἴοσ (86 του ηηρ γοΪυΠ165 βἰδίθα ἴῃ (ἢ ργεΐδοα οὗ 8 σογῃτηθη δῖ. 
Τῆς ἰὐδαϊ τ] 81 δυσδηροσηθηΐ Ῥγὰβ ποῖ 8 σῃγοῃοίϊορίοδὶ οὔθ, ὅσο ῃ 

ἔτοπὶ ἴ6 Ροϊηΐ οὗ νἱεν οὗ ἰγδαϊ οηδὶ ἐπθου65 οὗ δυϊπουβηΐρ, δηά 
ἔτοτα 186 ροϊηΐ οὗ νἱεν οὗ τηοάδγῃ οὐ ἢςῖβηι ἐξ δ65 ΠΕ {16 1ξ Δὴγ ῥτοὸ- 
Ρηἤοίν. ι νουϊὰ μὲ ἐχοθθαϊηρὶν αἰ βῆουε δηά, 50 {δ 85 186 δαϊ- 

ἴοΥ5 ΔΓδ ΘΟΠΟΟΓΙΘΩ, ἱαργδοῖί δ 6 ἴο ἰη5151 ὉΡΟῚ ΔῺΥ ΤοὨτοηοϊορίοδὶ 
ΒΟΠ6ΠΊ16, ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ ἴῃ νἱον οὗ (Π6 ργοδαΐ πυσθοσ οἱ αἰ ογοηΐ ττῖΐ- 
ἷηρβ οὗ ἀἰβογοης ἀδίεβ οοσηθίηδα υπάϑγ (ἢ6 ΠΔΠ168 οὗ (8658 ΜΙηοΥ 
Ῥτγορδδίβ, ψἤοσα πα θοα [ΒΓ 18 δ:ΏΡΪ6 σοοῦὶ ἴου αἰ βοσγθηοθθ οὗ 

ορἰηίοῃ. νὰ ψεγα σογρο  ] θα (μογεΐοσε ἴο σοῃϑιοσ (ἢ6 νἱοννβ οὗ 

[86 ΒΕ θοῦ] δυΐῃουβ, δῃὰ δὲ {Π6 βατηθ {π|6 σεβρεςοί (6 ἰγδα  οη δ] 
ΔΙΤΑΠροτηθηΐ ΏΘΓΕΛΟΣ ργασῖοα 6. ὙΠα ΟΥΟΘΣ ΠΏΔΠΥ ἀρτοοα ὕΡΟα 
ἴῃ (815 ΘΟΙΩΤΩΘΗΓΔΤΥ 15 ηοί {μογοίοσγα δὴ ἰά68] οῃβ, Ὀὰΐ [86 θεϑὲ ἰμδὲ 

γὲ οοὐἹὰ τᾶκα ὉΠῸδΓ 411] (86 εἰγουχηβίδηοδβ. 
ΤὨΘ βενογαὶ δυΐοῦβ ἤᾶνα (Π6ἷγ οὐχ βρθοίδὶ ὑρσείθγθηςσαβ ἴῃ ἀοίηνς 

τμεἷγ ψόοσκ, δηα μοσο ἀγὸ ἐποσζοίοσο αἰ θγοηςθϑ ἰῃ {π6956 σογητηρηΐδ- 

Το5 Βοἢ 85 νου Ἱα μάνα θδθη δνοϊθα 1 ΔΩΥ οἠδ διιίΐδοσ δὰ οοϊὰ- 
Ροβαά {ῃθηὶ 411. ΑἹ] [86 σοτητηθηΐδγεβ, μοσενασ, σοηΐοσῃ ἴο [86 
δοηΘσαὶ ρἶδη οὗ (86 56Γ165. 
| νὰ5 ἰβουρῆι θαβὲ ἰο ρου] 5ἢ [ῃ 6 ψοτκ οὗ (Π6 βανοσαὶ δυΐδοῦβ υῃ- 

ον βεραγαίε 53::0- 1168, θα ἢ ἢ 118 ον βεραγαία ραρηδίοη. ΤὨϊ8 
νοΐυχης 5 (ἢ 8 ΓΟΔΠῪ σοτηροϑθα οἱ [Ὦγεα Πἰπ{|6 νοϊυσ658 θουηὰ ἴῃ οΠ6, 

Θδοῦ δυίμοῦ Ὀδίηρ Γεϑροηβι 0 1]6 ΟἹΪῪ ἴογ 8158 οὐσὶ ψοσκ. Τα οὐἀϊίοτβ 
ἃΓ6 ηοΐ ΓΕΞΡΟΠΒΙΌ]6 ἴογ [86 ορίπἰοηβ οἵ (6 δυίΐοΥβ οἵ ἴον ἰδ ἀδία:}5 

οἵ {πεῖν νοῦς, Ὀὰξ ΟὨΪΥ ἔοσ [6 οσποῖςο οὗ ([ἢ6 δυΐδποτβ δηα βυοῦ ροη- 
ογαὶ βυρεγνίβίοη οὗ {πε ῖὶγ ΤΟΥ ἃ5 ἴο ἰπϑυσα 18 σΟὨ ΟΓΙΏΣΥ ἰο [86 
ΡΙδη οἱ (886 8668. 
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Υ] ΟΟΝΤΕΝΊΘ 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΞΚΥ ΟΝ ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ 

ἹΝΤΕΟΌΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΝΑΗΌΜ 

δ;χ. ΤῈΕ ΒΟΟΚ ΟΡ ΝΆΑΗΜ 

1τ5 ΟΟΝΤΕΝῚΊ. 

1τ5 ὝΝΙΤΥ ᾿ 

1τ5 ῬΟΞΤΙΟ ΕΌΣΜ 

82. ΤῊΣ ΤΙΜῈΒ ΟΕ ΝΆΗΜ. Ε 

δ4. ΤῊΞ ΜΑΝ ΑΝῸ ΤῊΗΞ ΜΈΒΒΘΑΟΕ. 
ΤῈΣ Μαν. Ἶ 

ΤῊΗΕ ΜΈΞΘΑΟΣ. ὡς ἤα στ ἀξ. 1ὲ 

δὃ4. ΓΥΤΈΒΑΤΟΒΕ ΟΝ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚῸΣ ΝΆΑΒΕΌΜ. 

ΓΟΟΜΜΈΕΈΝΤΑΞΚΥ ΟΝ ΝΑΗΌΜ. 

ΙΝΌΕΧΕΒΘ ΤΟ ΜΊΙΟΑΗ, ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ͂ ΑΝῸ ΝΑΗΌΜ. 
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ΑΥΤΗΟΒΘΕΙ͂Ρ ΑΝ ὨΑΤΈ.. 

ΤΌΡΙΟΑΙ, ΑΝΑΙΎΥΘΙΒ.. 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ΟΝ ἨΑΛΑΒΑΚΚΟΚ 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΟΒΑΡΙΑΗ 

δι, ΤῊΕΞ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΥΡ' ΤΗΞΕ ΒΟΟΚ. 

δ. ΤῊῈΕ ὍΑΤΕ ΟΥ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ὙΥῚ 

͵.δ4. ΤῈΞ ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΊΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ. 
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δι. ΤῊΣ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΒΟΟΚ. 
δ2. ΤῊΕΞ ὍὍΑΛΤΕ ΟΣ ΤῊΣ ΒΟΟΚ τ 

ὃ 2. ὙἼῊΞ ΙἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙ͂ΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΒΟΟΚ. 
δ4. ΤῈΣ ΡΕΟΡΗῈΤ ᾿ 

δος. ΤῊΞ ΤΕΧΤ ΑΝ ΜΕΤΕΣ.. 
δό. ΜΟΡΣΕΕΝ ΠΙΤΕΒΑΤΌΒΕ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΆΕΒΥ ΟΝ ἸΟΕῚ,. 

ΙΝΘΕΧΕΒ ΤΟ ΟΒΑΘΙΑΗ ΑΝῸ ἸΟΕῚ, 
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ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΊΟΝΟ 

Ι. ΤΕΧΊ5 ΑΝῸ ΝΕΚΒΙΟΝΒ 

Ά, -- Ατγαδῖς Νογβίοῃ. 
Αη. ΞόΟὶ Ααυϊδ᾽ 5 ἰγδηβιδίίοη, εἰϊεὰ 

ἔτοπι ΕἸοϊ 5 Ἡεχαρία. 

Ατγπι. -- Ασγπηθηΐδη νεγβίοη. 

ΑΝ. -- Αὐϊδποτγὶζεὰ Νεχβιοη (τότ: 1). 

Βαῦ. (οά. -Ξ Ῥνοῤῥείαγμεν ῥοσίεγίὶ- 
ογεε οοάες Βαδγ- 

ἰοπίσιμς Ῥείγοροϊ!- 
ἰασπμβ. Ἑάὰ. Ἡ. 1. 

Θίγϑοκ (18γ6). 

Ε΄ -- Οτρεη᾽β Ομέημία. 
Ειπ. - Επηίορίς Νετγβίοη. 

ᾶΑ -- Τῇε ϑερίυδρίηῖϊ, ἱπ ἴπῸ 
τοςοϊνοά Οτοοῖς Ψες- 

βἰοῃ. 

4ι τε (ούοχ ΑἸἰοχαησσίηυ. 

414 -- ΑἸάϊηα Τοχί. 

Φ: -- (οὐοχ ϑἰηπαϊ του. 

Φ5 .- (οαοχ Ναιςδηι5. 

ὥς -- (οὐοχ Μασο δ ἰδηι8. 

τ -- (οὐοχ Τδυγπθη35.Ἔ 

ἫΡ, 5- Τοχίς οὗ Ηοϊπιδβ δπὰ Ῥᾳι- 

80,3. 

3 -α Τετοηλθ᾽β Νοσβίοῃ. 

Κοῆῆ. -ὸἜ Ε. Κοηηίςοίῖς, Μείμς Τες-- 

ἐαγιοέμι Ηεὗγαΐσμηι 

οἷ υαγὶϊς ἰφοἑοπίδις. 

(1ηγ6-8ο). 
Κι -- ΚΙΏΙΡΗ. 

ΓΗ - ΤῸ ΟἹὰ Τ,αιΐη Τοχὶ οὗ 

εἰϊοὰ ἔγοτπιχ Οὐ ϑβίεσὶ ον 8 

οὐϊοη ἴῃ ἐλκε ομνμαὶ 

οἵ ΤἈεοϊορίεαἱ διμάΐες, 

νοὶ. Ν' (1903). 

Ι[υ. -ΞΙΛΙΒο τ᾿ 5 νεσβίοη. 

ΑΙ -- ΤΟ Μαδϑϑεοσεῖς Τοχί. 

Μ5. -- Μαϑοσᾷ. 

ΝΤ. -τ- Νὲν Ττοβίδιμεηῖ. 

ΟΥ. 55. ΟἹ Τεκίδιμδηϊ. 

Οτ. π5- ΟΠ. 

ἘΝ. «-- Ἐοενί5εα Νεσβίοη. 
ἘΝ. -- Ἐονίβςὰ Ψεγβίοη, τιδγρὶη. 

5 -- ΤῊς Ῥεβῃίϊτίο, οἰϊοα ἔγοσα 

186 Ῥασὶβ8 Ῥοϊγᾳίοί. 

Θ᾽ -- ὅγτὸ Ἡεσχδρίδσ ἰοχί. 
ο'αν. «-- ϑἰανίς ψεγϑβίοῃ. 

Σ καὶ ΟΥΤΏΤΏΔΟΝ5᾽5 ἰγδηβίδίίοῃ, 

εἱϊοὰ ἔγοτα ΕἸ61 5 31 ε5- 

αρία. 

{ -- Το Ταγρσυμ, οἰἰεα ἔτοπι 
ἴῃς Ῥασγίβ Ῥοϊγρὶοί. 

Θ -«« ΤΒοοάοςοη᾽ 8 ἰγδηβίδίίϊοη, 

εἰϊοὰ ἔγοτῃ ΕἸ61α᾽8 5765- 

αρία.᾿ 

Ὲ - ΤΏς Νυϊραίε, οἰϊεαὰ ἔσοτῃ 
Ἡδεϊζεηδυογ, Βὲδίία 56- 

οὔγαὰα Μωϊαία Ἑάϊοπὶς 

(τοοό). 
ι.ἐ ΜίποΙ Ῥσορβεῖβ, ἰ ΚὟγεξβ. “5 Νεσβίοῃβ. 

νι 



ΜΠ ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΟ 

1. ΒΟΟΚΘΒ ΟΕ ΤΗΕΒΕ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΘ 

Αἱ. -- ΑΠγ05. 7.8. - Τοβἕῆσδ. 
, -- Τιάρεβ. Β5. “- Τῆς γβάοπι οἵ 7εϑὺϑ "ἢ “Ὁ Ἂ ἐηδ 

Βεῃ ϑῖγα, οσ Ἐσεῖο- χ,2 Κ. πΊ͵, 2 Κίηρβ. 
βἰαϑίίσυ. ὶ 

Δ. -- 1 διηδηϊδίίοηβ. 
1,2 ἢ. -χ, 2 Οβσοηίςϊεβ. 1. “Τιυκο. 
(οὶ. -- (ο]οβϑίδηϑβ. Ι,ν. -- νου. 
;,2 (οσ. - σ, 2 (οεϊμιμίδηβ. . 
αι. -- (δηίοϊεβ πὰ ὙΒε δοὺς | Μδὶ. “- Μαίδοβι. 

οὗ ϑοηρβ. :, Μδο. -σ, 2 Μδοοδθδαβ. 
ΜΙ. - Μ|ςΔῆ. 

Ώη. -- Ὁ δηϊε]. Μκ. -- Μασ. 
Ὠι. -- ὨΘΌΓΕΤΟΠΟΓΙΩΥ͂. Μι. -- Μαιίον. 

ἙΕς. --ἰ Ἐπ οἰ εκβἰαϑίςβ. ΝΑ. .-- ΝΑΒΌΙ. 
ἘΡΒ. "- Ἐρβεβίδῃβ. Νε. “-- ΝεΒευ ΔΕ. 
Ι,2 Ἐβὰ. - ;,2 Εδαγδβ. Να. “- Νυχθδοῖ. 
δι. -ς ἘΞΙΠΟΙ, 
Ἐχ. --- Ἐχοὐυ. ΟΥ. -- ΟὗὐΔα Δἢ. 

ον “- Ἐσξεκιεὶ. ῬμΠ- ὀ « ΡΒΠίρρίαης, 
δ: τ: ὺ Ρτ, “-- ῬτονοτΌ8. 

Ὁ Δὶ. τὰς (ὐδἰαίίδης. ῬΞ5. -- Ῥ54Π|5. 

ἐς ΘΈΕΙΝ: Εον. -- Ἐσνεϊδίίοη. 
ἩΡ. τ-ὦ ἩΔΌΔΚΚυϊ, Εοι. “- ΕΟΙΏΔΏ5. 
Ἡεῦ. --- ἩΌΓοΟνΒ. Ευ. πΞ ΈῸ. 

τ ᾿- περὶ τς Ι,2 5. Δ, 2 ϑδιηϊοῖ. 

Ι [βοΐ δῇ :, 2 Τἢεβ. ταῦ, 2 Τβοββδ οηΐδηβ, 
ὴ κυ ειρασ σὰ 1,2 Τί. “-Ι, 2 Τί ΟΙΒΥ. 
70. - 700. Τοῦ. -- ΤΟΙ. 

Ξε π᾿ ἸΕΣ ΒΕ νυ ϊ5ά. - ἵγΠκάοτῃ οὗ δϑοϊοσῃοῃ. Τα - ΤΟὨΏ. 
7ο. -- Τοεὶ]. Ζε. τὰὁ ἑ ΖΕΟΒΑΣΙ ΔΗ. 
7οα. -- ΤΟΏΔΒ. ΖΡ. - Ζ5 ΒΔΗΪΔΉ. 

ΠῚ. ΑὙΤΉΟΕΚΒ ΑΝῸ ΨΜΕΙΤΙΝΟΘ 

Αδασ. “- ΒΑΌΡΙ Ιζαδῖς Ῥεὴ [ ΑΕ. - ἘΔΡΌΌΙ ΑὈτγδβδιὴ Ὀδη 
7.0 ΑὈ δε δε] Μεὶν ἰθη ΕΖ 

({1508). ({1τ67) 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ΙΧ 

Α4.7ὺ5Σ. - Α»ιογίσαη ομγηπαὶ οὗ 
ϑδϑεμ ἐς Σαηριαρες 
αμπὰ {ἐεγαέμες. 

-- Αγ»ιεγίζαπ 7ομγηπαὶ οὗ 

ΤἈἀεοίοργ. 

- ΑΔ ογίεμίαϊέδοδε Ὲογ- 

δοδμηρεη, νοῦ Ἡ. 

Δ ΠΟΚΙον. 

-- ἮΝ. Ἑ. Ατγηοϊὰ, Τἀέε 

Οονεροσέξῥέον οἵ 

Να. 1'--,,, ΖΑΥΝ., 

ΧΧΙῚ, 22ς-ός. 

- 7, Βδοβιηδηη, Ζωνγ 
Τεχὲ- Κνέεκ ἀδες 

Ῥγοῤῥείφη Ζερλ- 

αη]α, ἴῃ 51., 1804, 

ΡΡ. 641-55. 
Βδε. - Ἐς Βδείδροῃ. 
Βασίβ, ΝΒ. τὸ. 1. Βασίδ, 2έε Λ7ον- 

ἡμαϊδάμηρ ἐπ ἀδη 

δορί σοδεη δῤγα- 
εἰπε (1880-9:1). 

- (΄. Α. Βατγίοῃ. 

-- Βεώγᾶρέ 57 4.55γγ]- 
οἷορίε ὠμὰ 5:21 - 

δοδεη ϑῤγαοδιυῖξ- 
δεησοδπα. 

-(.1,. Βαιοσ, δὲς ζἰεὲη- 

ἐπ Ῥγοῤδείεης ὥδεγ- 
δοίξέ μι. 5. το. (1786). 

- Α Ἡξεΐγειν απὰ Ἐπρ- 
ἥδ Τεχίσοη οἵ 
ἐπα Οἱὰ Τεςίανιεης, 
εὐἴὦᾶ απ Αρῥεκπαάΐα 
εονμίαϊπὲηρ ἐκ Βὲὃ- 
ἰξεαὶ Αναπαΐς, 
δαξεά οπ ἰδέ 7, εχὶ- 
οον οἵ Ἡ  αηε Οὐ- 
δοπῖμς ας ἐἰγαρ:- 
ἰαίδά ὃν Ἐαιυαγὰ 
Ἀοδίηδοη, οαϊϊεα 
Ἐγδηςΐβ Βχόνσι, 
στ ἰδὲ οοορεζα- 
ἔοη οἵ 5. Κ. Ὠχῖνοσ 
δὴ Οδμδγῖες Α. 
Βτὶ αβ(τ8ο1--τοοῦ). 

Α0ΤᾺ. 

ΑΟΣ. 

Βδοῖ. 

Βατῖ. 

ΒΑ. 

Βαυος 

ΒΏΒ. 

Βοος - Ατίϊοὶς Ζορῤλαη]α, ἴῃ 

ΡΚΕ. 
-- . Α. Βεντοσ. 
“-Ο. Βιίςκεὶ, Βείγαρε 

87 δομ. Μείνγὶξ 

(1894). 
- 7ύὅεηι, ἴι ΖΟΌΜΟ., 

ΧΧΧΙΝ (1880), ς 59 
7. οὐ (αγηήμα εἰ. 

Τεςί. Μείγίοο (1882), 

2127. 

- 5, Βοοβασί. 
Βδ. -- Εὶ ΒοιίοΒοΣ. 
Βτ. -- Βτγεϊϊδηοίοδον, Νέρμέυθ 

τηὦ απ (1861). 

-- (, 7. ΒτδάθηΚδιρ. 
- Καὶ Βυάάδσ. 

- ]1δηε, Οεϑολέοε ὧδν 

αἰ δλεδνγαξδομεη Σὲ 

ἐεγαίμγ (τρού). 

“-- (ἰν  π8 Οομπιηδηΐδ- 

τὶο5 οη ἴδε Τχοῖνο 

Μίμοσ Ῥσορδεβ. 
-- (βϑραγὶ, ὅν Ῥγοῤῥε 

Οὐαά͵α, τ84:2; 
ὕεδεν Μέοδα ἀεπ 

Μογαεσίκεη ἀπά 

δεΐπε ῥγοῤΠείέδολα 
δον (18ς2). 

- (γα Βὲδίέεα, Ῥατὶ 

1: Ἐπξεξίοεὶ απά 

Μῆμπον Ῥγοῤδείς, ὉΥ 
Τ. Κα. ΟΒεγηςα 

(1903). 
- Τ΄ Κ᾿ Οἤογησ, Μ| ταΐ 

[(ανιδγίἀρε ΒΜ δῖε, 
Σ882]. 

-- Οὐνβες 15ογἐῤἑἑοη 

δ ΟΡ  σαΥμΉ:. 

- ΒΕ. Ρ. (οπάδβιηϊίη. 

- (,, Ἡ. (ογηὶ!, δ ἐμ ]εῖ- 

ἐμ ἱπ ἀΐό ξαποη- 

ἐδσοδεπ Βώονε ἀ6ς 

ἀμεη Τεςίαρεεπίς 

(αὶ. 

(85. 

ΓΒ. 

σε. 

(15. 

ζοῃ. 

ζοσ. 



Χ ΑΒΒΕΕΥΙΛΤΙΟΝΘ 

ζυ:τ.--Οομμίμεεα. 

(ΓΟΤ. 

στοά. 

Ὠδῖδα 

ὍὭκλν. 

8. 

ἄς ἙΕ. 

ες Ὗ».ο 

ΏΙ]. 
Ὁ2ὍἘ.. Ῥιοὶ. 

(ἢ 6ἄ., :ροβ; 

ἙΕπηρ. 818]. οὗ ἴδε 
«(8 εα. -- 7)ωγο- 

ἀμοδέοπ ἰο ἐπε (α- 
ποπέοσαϊ Βοοῖς οἵ 

δε Οἱά Τεςίανπεεηΐ, 

1007). 
- Ομμείζογθι 1π5ογὶρ- 

ἑίοης απάὰ ἰδέ ΟΤ. 
(Εσ. ἴσδῃβ. 

ΚΑΤ... 
- Κα. Α. ΟτζεἊεάπεςσ. 

- 1. Α. Ὠδίδε, Ῥγορᾷ- 
εἰς τεΐμογές ἐκ γέ- 

σεμείοηξ ἱεχίμς Ε76- 

δγαεὶ εἰ νεγείοπμε 

απέΐσμαγμηι. .. τἰ- 

ἱμείγαίἑ (1772). 

-- Α. Β. ὨανίάΞοη. 

- 4 [ίοίἑομανγ οἵ {δὲ 

Βίδίς, εαϊίεὰ ὉγῪ 

768 Ηδϑβίϊη ρϑβ, 
4 νοΪβ. (18908-1902) 

δηὰ δὴ “Εχῦδ 

Μοϊυπις᾽ (104), 

εἰϊοὰ Βοζὸ 85 νον. 

-ὦ- ΕΥΔΠΖ Ὠο]ἰΖϑςοἢ. 

-- Τ. Β. ἀε Εοβκϑὶ, αγία 
ἰφοίίομες Μείεγὲς 

Τεςίαγεμἑ, εἰς., 

νοὶ. 111 (1γ86); 

δηά ϑελοίἑα ογἠἶσα 

ἐπ͵᾿ ΡῬείεγὶς Τες- 

ἐανεεπίὶ ἰξδγος 

(1γοδ). 
τ ἮὟ, Μι1,. ἀς 'εἰίο. 

-- ΕΥΙοασῖ ἢ 6] Ζϑοοἢ. 

-} ὧἀεηι, Ῥγοίερογεεπα 
εἶπες μπεμόη Εἶ6- 

δγὰϊδολ- Αγαριὰϊ5- 

ομεη Ἰογίεγδιολς 

ξῶι ΑΠ|τη ἸΤεςία- 

πόηϊ5 (1886). 

1.08 

Ὦνσ. 

Ὁ γχ. πε. 

Ὠυ. 

ΕΒ. 

ἙὩσ. 

Εἰςἢ. 

Εἰηὶ. 

ΕἸΠ. 

-} δὲ, «Αςεγνίσοδες 
Ἡαπάιεσδνέεγδωοῆ. 

- 5, ΒΕ. Ὀγίνεσ, Τλε 

Μέπον Ῥγοῤρῆείς: 

Ναδπεηι, Ἡαδαξζ- 

ἔμκ, Ζερῤδαπίαξ, 

Ἡαργραὶ, Ζεοδαγί- 

αἥ, Μαϊαομά. 15η- 

ἐγοάμεῤέοπς, Κε- 

υἱξεά Ῥεγείοη, υὴξκ 
Νοίες, ἱϑπάεα, απὰ 

Μαρ [Τ7ὰ}. Οε»- 

ἐμ} Βὲδίε, 1τροοῦ]. 

- Ἰἀερε, 4 Τγεαίίξε οκ 

ἐπὶ ὅτε οΓ Με 
Τεμδες ἐμ ζεύγει 

(18)4; 34 εἀ., 
1802). 

- ]ἀερι, Α4η Ϊπμίγοάωο- 
ἐέοη ἰο λὴ:ὲ 1, ἥεγα- 

ἐρε οἱ 4δ.ὲ Οἰὰ 
Τεσίανε (ον ϑοὰ 

εἀ., 1τοτο). 

- Ὠτι 5115, ΟΡ ΜΟΥ 
οπ Μὶπον Ῥγοῤδείς, 

ἴη Ογἠ οὶ δαοσγί, εἰς. 
(1660). 

- Β, υδσ, ὲδ ειυδ! 

Ῥγοῤῥείεη. ἵπ ἀξδη 

Μεγοασδη ὅδε γ 

ὕνεολγὰ! ὥδεγϑείζέ 
(:91ο). 

- Ἐπογοϊοῥασία Βιδἰἐ- 
εα, εἀ. ὉΥ Τ. Κ. 

ΟΒεγης δηὰ 1]. 
ΘΟ Ποσϊδηὰ Β͵δοκ, 

4 νοΐ. (1899--1903). 
- Α.ἕ Β. ΕΒΙΠΟΏ. 

- 7.6. ΕἸΟΒΒοΣΗ. 
-- Εἰπἰομηρ π᾿ ἀας 

ΑΠ:πε Τεςίανεθη. 

- Η. 1. ΕἸΠοσβῖ, δ 6 

ῥγοῤῥείέε ναη Μ’ι- 

εἶα (1801). 



Ἑπε. Βνῖ!. 

Ευς-. 

Εν. 

Ἐπ 

Εχρ. 

Ἐχρος. Τ. 

Ἑασ. 

σΑϑι. 

σεῦ. 

σοι. 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ΧῚ 

-- Ἐπογεϊορωδία Βτνὶ- 
ἰαππίοα (οἷ εἀ.). 

-- Ἐ 9ΕὈ 0.8. 
- Η Εν 416, 6 Ῥυοῤἢ- 

εἰεη ἀες 4 ἥεη Βιη- 

ες (184ο; 28 εα., 
1867; 8Δη5. 85 

Οονριθη 7 οἡ ἐκ 

Ῥγοῤδείς οἵ ἐμ6 Οἱά 
Τεσίανιδη; ς νοΐβ., 
18)5-81). 

- ει, Αμετ οδες 
1αλγδωοὰκ ἀεν Ηξε- 
γάϊξολδεημ δ ῤγασῖε 
ὧἀες ΑΜεη Βιωμάες 
(δι8 εα., τ870). 

- 7ὴὲ Ἐχροσίον, δὰ. ὉΥ 

Ὗ. Ε. ΝΙΊοΟΪ!. 

- 7 1ὲ ΕχΧΡοςήοτυ ΤΊηιος. 

- (, Ῥ. Ἑαρηδηὶῖ, Τὰσ 
διγμάισε οὗἨ ἐπέ 
Τεχέ οἵ ἐπε Βοοξ οἵ 

Ζερδαπίαβ, ἴῃ Οἱά 
, Τεςίαπιομ απὰ 86πε- 

Μξο διμάᾶτες ἐπ 
Μῶμον οὗ ΤΥ. ΧΑ. 

Ἡάσνρεν, 11, λόο-}7. 

-- εοσρε Αὐδτῃ ϑυαϊτῃ, 

ΤῊ6 Βοοῖ οἵ {δὲ 
Τισεῖνε Ῥγοῤδείς 

(189γ-ο8). 
- (εῦδεσγά, Ογημαϊολα 

Εὐἰπίεμηρ ἐμ ἀΐά 

αιυδὶ 7 κἰοέπεηπ 
Ῥγνοῤλεοίθη (1737). 

- ἈΠΙΒεῖτη (σεβεηϊυ5. 
- ἮΙ Βεῖτ (Οὐοδοη 55 

Ἡεὐνἄϊδομα Ογανι- 

φιοίἐξ, νῦ] υστὰ- 
Βολιρεϊίεῖ νοῦ Ε.. 
Καυϊζεοῖ (τρορἶ). 
ἘΠ] 155 8η58. ὉΥ 
(Ο]]Ἰη5 δαὰ ζου- 

Ἰεγ, τοιοῦ, 

Οἰαο. 

σε. 

- Ἐς Οἰοθεῦσεςδε, 
-- Η, Οχβείζ, ξριομάσ- 

ἐΐομος ἐπ ῥίδγοσφμέ 
δα ϑϑδογέῤῥίωγα 

ΜείεγὶΞ Τοεσίανεδμὲ 
{ΐδγος, οἷς. (1803). 

-- (ἡ. Β. Ογαγ. 

-- Ἑ, 7. Οτενο, Μαίοίμία 
Ναλμρμεὲ εἰ Ἡαῦ., 

εὐξέΐο ππεέγέσα 

(1793). 
ὩῈΚ, 1. Οτίσημι, Εωῤλό- 

"δέξο Σδ ρίσαὶ 

Αλρῥεηαΐοες ἐπ δὰ 

Οἰὰ Τεςίαπεπέ 

(19ο:). 

-- (ηηοίαία αὐ εῖ. Τε5,., 

νοὶ. ΠῚ (1644). 

- Ἡ, Ουϊῃο, εν ὅγο- 

λεῖί Μέοδα, ἴῃ 

Καυΐζβοῦ, ΤΠ εἰϊρο 

ϑδϑοργὴε (34 εα,, 

1000). 
- Η. Ουῃκεῖ, «ε}6ῤ- 

οι ὦ. Οπαος ἐπ 

ὕνεεϊξ ὦ. Ἐπάξεϊ 

(1895). 

- Ἦ. Ἑ. Ηδγρεσ, 2 }6- 
"πο οἵ Ἡεὗγειο 

ϑγμίαχ (1888; «(ἢ 

εα., 1800). 

- ]1ἀεηι, (Ομ: 267. ὁπ 
ἄνιος απὰ Ἡοδεα, 

1.Ο., τρος. 

- Ὁ, ἩΗἩδίένγ, ἈΚ εολεν- 

εἶες δι διίσμες: 142 
ἶΐζυγό ἀε Μὲὶοξδέε; 

12 ἴἔξυγε α᾽ Οα- 

τα, ἰὰ Κευμς 56- 

τε ίφμο, νοὶβ. ΧΙ] 
δηὰ ΧΙΠῚ (1904 7.). 
1 1ἶυγε ἀὲ Να- 

ἀπερι, ἰδίά., νοὶ]. 

ΧΙΙΙΠ; 15 ἰέυγε ἀρ 

Ογαν 

στο. 

Οείητ 

Οτοίυ9 

συ. 

συηκ. 

Ἡ.1Ὲ 



ΧΙ ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

Ηα].--αΟορμμμσα. 

͵ϑδοῤῥοΐε, ἐδ᾽ά., νοὶ. 

ΧΙΙΠ. 
Ηδρ. -- Ο. Ηϑρρεὶϊ, ας Βμοδ 

ἃ. Ῥγορῆ. Νάαλιηι 7405. 
(1902). 

Ἡδγιηδηη -ῷὸ ΜφρέᾶὯομα περ ὡδεγεείξί 

μη εγϊἀιμεγί( τ8οο). 781. 

Ἐς. -- Κωσεν Παπμπάςσορι- 

πόμα ξ ΑΤ. 7Ὲ. 

ἩΗὰά. - Ε. Ἡδηάογθου, 7}ὲ 

Βοοξ οἵ ἐμ Τιυεῖνε 1ετ. 

Μίπον Ῥγοῤῆείς 1ΜΡ5. 

ἐγαπεία ςεα, εἰς. 1.5. 
(α868). 7ο5..5ι. 

Ηάι. -- Ἡοτοάοίιυ. 705.5 
Ηεββείδεῖς -- ᾿ὲσ σιυδ![ κἰοίροι ] 70 ΚΕ: 

Ῥγοῤῥείεε αὩδρέ- 

ἰερὶ (1838). 69: 
ΗΙ. -- Ε, Ηἰσὶκ, Φὲδ σιυδὶῇ 

ἀἰείπεη Ῥγοῤδείεη ὅτ: 

(1828; 41} εα. ὃγῪ 

ΘιΘΙΏΟΣ, τ881). 2: 
ἩοῖΖ. - Ἡ, Ἡοϊζίηρεσγ. 
Ηου. “5.6. Ε. Ηουδίραηι, ] 755 

Βδῆα Ἡδεδταΐςα 

σε ποίΐς ογηιοὶς, 

εἰς., 4 νοἶβ. (1753). 
Ηρι. - (1) Ῥδαυ]ὶ Ἡδυρὶ, , 

Νοίες οὐ Μίεακ, 'α , Κ᾿ μϑΚν 
Ανιεγίςαη 7ομγηαὶ οἵ 
ϑδεμίς Σαηρμαρες 
σπὰ 1 τἰεγαίμγες, ΚΑΤΟἧ 

Τυγ δηάοεϊὶ.,191ο. 
-ὸἶ (2) ΤῪ Βοοΐ οὗ Να- 

κιηι, ἴῃ 908Σ.., 

ΧΧΥῚ (1907), 1--53. 
ἘΠ Β.8 ««- (εδδηΐι8᾽5 ΗΠ οὖν. μὰ 

αγαπι. Ἡ απαιυόγίεγ- 

δμοῖ ὥδεν ἀας ΑΤ', 

εἄ. Β. Β08!. ἐδεν, 
ΓΟ. τ- μεγποαϊομαὶ Ογδμέ- 

εαἱ Οονγεριθμίανγ, [ ΚΒ. 

εἀϊπεὰ ὃὉγ Ο. Α. 

Βτιΐκδ8, 5. Ε. 
Ὠτίνατν, δὰ Α. 

ῬΙΟΤΏτΊΟΥ. 

-- 7οωγπαὶ οἵ ἐπ6 ΔΑ »εεγί- 

εαπ Ογΐεμπίαίΐ «“0ο- 

εἰγ. 

- 7ομγηαὶ οἹἿὁἨ Βὲδιἠεαὶ 

Σμεγαίωγε. 

-- 7ειυϊδξ Ἐπογοίορα- 

ὅϊα. 

-- Τοζοῖαα ([420). 

-- 1. Μ. Ῥονΐ5 δι. 

«-- ΕἸ. 7οβερδυ5. 
-- ]ἀενη, Δ πεσμδος. 

- ]ὧδηε, Βεϊ]. 7μά. 

-- 7ειυϊεκ Ομαγίογίγν Κὸ- 

υἱειυ. 

-- 7]ομγμαὶ οὐ ἐ:6 Κογαΐ 

Αϑίαξὶς ϑοοίείγ. 
-α Α. Τεγεπχίδϑ, ἰῃ Β4.5., 

ΠῚ. 

-- 7ομγμαὶ οΥὁ Τῆδεοϊορὲ- 

«αἱ 5 μαϊ65. 

- Καὶ ὟΝ. ΤυΞῦ, Μίδα 

ποθ ὠδεγεείσξέ ὠμὰ 

εγίἀιμεγέ (τ7ρο; λὰ 

εἀ., τβ82ο). 

- Ῥαϊοίμία Ἡ αδαοσιοὶ εξ 
Ναμκωνί, εἰς. 

(1γ48). 
- δὲς Κοεἠίμοο γεν 

μμὰ ἀας Αἰ: ΤοΞςία- 

μοπέ, νοὴ ΕΌ. 

Θοδγααοσ, σις 

Αὐυβασε. .. ποὺ 

Ὀεαγθεϊῖος νοὴ Η. 

ΖιτΆπλοστη υὑπὰ Η. 

ὙΠΟ ΚΙ ον (1902). 

- Ἐς, ΚαυίΖβος, δ ὲδ κεὶ- 
δε ϑδελγζέ ἀ. 

ΑΤ. 

-- Κεἠὲηπεολγηίοδε Βὲδ- 
᾿οίμοκ. 



ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΘ 

Κε. - (. Ε΄. ΚεΙ, Οουηπλθη- 
ἸΔΙΥ οὐ ἴδε Μίπογ 

Ῥχορδεῖς ἰη Καεὶ! 
πη Ὠε] 1 25ςὮἢ, 

Βιδὶ. Κορε, 

νο]. [Ι[Ν (866, 

[ΓΔ4η5]. τ880). 

“- (͵ Ἐς Κεοηΐϊ, 7:6 .56γ- 

"ποῆς, Ἐρῤ ϑηο5 σπὰ 

Αρυκαΐγῥπες οἵἉ 15- 
γαεῖ᾿ 5 Ῥγοῤδείς, εἰς. 

[51 ἀεη1᾽5 ΟἸἹὰ 

Τεβίδιηεηΐ, σοτοΐ. 

- ΕΔΌΡΙ Ὀεανίὰ Κι π.- 

οἷ ({1220). 

-- Α. Ε, Κιγκρδοιοκ. 

-- ΒΕ. ΚιιεΙ. 

"- Ῥ] ΚΙοϊηοσί, Οοι- 

ΤΑΘΏΔΓΙ65 οὐ Μ'- 

οδἢ, Νδδυτῃ, δηὰ 

Ζερμδηϊδῆ ἰη 1,Δη- 
8ὲ8 Βὲδεϊισετνκ 

(.868; Επρ. (σΔη8]. 

1874). 
ἘΠΑΡΘΏΌΔΙΟΙ - Οὐηε. ἐπ ῥγορᾷ. 

μεΐμογες (1886). 

- Ἐά. Κύηϊν, ΠΗ 1ς- 

ἐογίσοκ- γί δος 

1εκνρεδάμάεαεν Η6- 

ὀγάϊδομεη ϑῤγασδα, 

νο]9. 1-111 (188:1-- 

97); τείεσεπος. ἰβ 
τηδᾶάς ἴο ἴδε .5γη»- 
ἑαχ (νο]. ΠῚ, 1807) 
ὍΠ|655 ΟἴΒογψΙβ6 ἰῃ- 
αἰςδίεά. 

- Α. Κοϊπηοάϊη, Ῥνοζείεν 
Ναΐωηε, Οὔυεντὰμ- 

πηρ οὐὧὐ ὕὺ)ηἠὰρρ- 

πίηρ (1808). 

- Ἐς, Κτσοηση, Ναλμηὶ 

Μαεἑείπέμηι ῥΠ1- 

ἐοίορ. εἰ ογί!. Ἐχρο5}» 

ἔμηε (τ8οϑ). 

δ 4- τ 

Κό 

, Μαι. 

πΡυ ττεεην εν συν τς 

ΧΙ 

Κυο. -- ΑὈΣΔἢδπὶ Κυρσηδη. 

185. 
[δῆς 

-- Ῥς ἀε Ταρσαγάδ. 
- Μὰχ [1 δῆτ, Ζισυεὲ 

ΒεΐΞςρίεϊε νοη Κεὴγ- 

τεῦς ἱμ ἀεη Ῥγοῤᾷς- 

εἰεηϑολγίπεη ἀδες 

Αἰδη Τοςίαριόηΐς, 

ἰη ΖΟΥΟ., ἸΧῚ 

(1907), ΡΡ. 3-6. 

--- Μὰχ ἵ, Μαγρο] 9, 

Μίοακ [76 Ηοὶν 

ϑδογέῤῥέιιγος εὐ ἢ 
ΟσΟοπηπεπίαγγ, 
1008]. 

- Καὶ Μαγί, Φοάεξα- 
ῥγοῤῥείοπ [ΚΏΡΖΕΡ 

Ἡαπάοονεπεηίαῦ 

ξε Αἥδη Τεςία- 

γιθηέ, 1οο 3]. 
- ΜΔΌΓΕΙ, Οονηθρα- 

γὶμδ ργανεριαδίσς 

λἱδίογίσμς ον ίσως 

ἦπ ῥγοῤλείας ηε- 
πογὲς (1840). 

- Α. Μογχ. 
- ΤΠ Ὁ. ΜίςΒδε]Ἶ8, 

ειμδολα ζ)εδεγεεί- 
ΣΜῊΡ ὅὃ65 Αἰεη 7Τ6ε:- 
ἐα»εεπέδ τρ.5.τα.- 

(182). 
ΜΊοΝ., Ὁ. Β.-- (. Β. Μιίοδβδο]15, οἡ 

ΟΡ δαάϊΐδῃ δὰ Μ]|- 
σδὰ, ἰῃ 1. Η. Μ’ι- 
ο8615᾽8 8:11 Ηε- 
ὑγαΐςα σμηε Απηποί!. 

(1720). 

Μίςξ., ]. Β. «1. Β. Μίςοἢ 86εἰ 15. 
ΜΙςΒ., 1. Η. Ξῷ 1. Η. Μίς 8.615, 

Βιδ᾽α ἩἩξεὺγαΐσα, 

Μασ. 

Μετ 

Μο. 

ΜΙςοδ. 

εἰς. 

ΜνΑσ. - Μμιμεήϊπρεη ἀεν 
Μογάεγασία! δε ΐκεπ 
(σφε! ἐμαί. 



χΙν ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΒ 

ΝΟΒ. - Νειυ Οεμίμσγ Βίδῖε.  Ῥοτῖεδβ - Ε΄ Ῥεῖῖεβ, Αἱ παϊοδίον 
Νεν. - Νονοοπο, 45» Αι- 27 Τοκ  ἀδε 

ἐερεῥέ ἰοιυαγὰς απ Αἰοη Τοείανσηῖξ 
Τνῤγουεὰ Ῥεγείομ, (:8ρ:). 

-- Νογθοετὶ Ῥείετβ. 
- Ἰ, ὟΥ. Ῥοηΐϊ, Χέελα- 

ϑιμόίδη, ἴῃ Τἀεοΐο- 
εἰτξοΐλε «“διμάέξνε 

Μειγίοαϊ Αγγαηρε- ] Ῥεῖ, 
τιεη! σπὰ Ἐχῥίαπα- ] Ῥοηῖ 
ἐΐοπ οἵὕἩ ἐδὲ Τιυεῖνε 

ΜέηοΥ Ῥγοῤδείς 

(1836). (.888--89, 1802). 
Νό. -- Τπεοάοι Νδϊάεἶκ. ΡῬΖΧΕ. " Βειζορβ Κεαΐεηςγ- 
Νον. -Ἂ. Νονβοῖκ, δ έε εἰορὰ δὲς Γὼγ ῥγοίες:.- 

ἀϊείμοη Ῥγορδμείδν ἐανέΐξοπα Τ λεοϊορὶε 
ὠδεντείξί μπᾶ εγ- πὰ Κίγολο. 
ἀϊὰγε [Ἡαμάξο».- ] Τ5ΒΑ. -- Ῥγοοεεάϊηρς οἵ δε 50- 
16, ξωθι Αἰδη οἱείν ο.,ΓἹἹ ΒΒ ἐδ᾽ϊεαὶ 
Τεσίανο, 1807; Αἰνολαεοίοργ. 
λὰ εἄ., 1903]. Ῥυ. “-Ε. Β. Ρυξεγ, Τλὲε 

Νον ΚΘ. «-- 1άφηι, ᾿μοάδεΐηε Ῥγο- Μῆπον Ῥγορβεῖς, 
}λεία, ἴῃ Ἐ. Καὶ το} } 5 τοὐλ α Οονινιδθη- 
Βίδα Ἡεδταῖκα ἐαγγ (τϑός 7.). 
(τροό). ΚΔ. -- Ἀδϑβῆὶ (]1δγοδὶ ἔστος), 

ΚΔ. - Κευμδ δίδ᾽έφιδ. 
ΟΙ 5. “- . ΟἸββδυβθη. Κείηκο τῷ (1) δὲν Ῥνορᾷοὶ Ζο- 
ΟΣ Ζ. “-- Ονἱενμαἰ δ σοῖδα 1Χ.- ῥδαη]α (1868). 

ἐγαΐμγ-Ζεϊιωηρ. -ὦ (2) Ζμγν Κρ ὧδ Οπο»". "“- Οποριασίίσα δαξστγα, ἄϊέεγεν: Ῥεγοίοηθν 
εἀ, Ἰιαρατάε. ες Ῥγοβῆ. Ναΐμηε Οογσίξαι. -- Η. Οοτῖ, Τοχέμς Ηε- (1865). 
δγαϊοὶ Ἐνιεμδα!δ- ] Ἡϑὰςα 
ομέξ, εἰς. (1900). 

Ος:. - (, νοὴ Οτοὶ, δ ὲδ 
διυδ! κἰείπεη 

- 65 Αἰ Τοσίανιοπ 

ὠδεγδείξέ, εἰπρεϊεῖ- 
εέ ὠμὰ εγίδιμγί. 

Βαδπὰ 11: 2ὲδ 
Ῥγοῤδείεη αἀμδρε- Ῥγοῤδοίεη (1802). 
ἑεγὲ (1888; 34 εἀ., Ϊ ΒΕ. -- Ε΄. ΕΘ), αμαιυδν- 
:οοβ; Επρὶ. (γαη8!., ἐεγδωοὶ ἃ. δὶδὶι. Α1- 
1803). ἐεγίδιηις. 

ΟΞ3. - Οδβίδησεσ, Σεθολίεὶ, ᾿ Ἐο. - Τ.. Εοογάα, Οορερ»δν:- 
Ῥαμίεϊ, Οϑεε, .7οεῖ, ἑαγίμο ἐμ ΡῚ αἰϊοὶμὲ- 
Αι πος, εἰς. μισία μηι έοδας (1860). 
νείεγενε σέ Ῥμὶρα- [ Ἀοβδθῃϊη. τ. (. Εἰ Καὶ. Βοβδηγωῦοσ, 
απὸ ἰγαποϊαίϊοπερι ϑολοίέα ἐπ ῥγορἧθδ- 
αὐ Πεύναα»" νογί- ας πιέπογες (1826). 
ἑαίενε ἐριεπάαϊὶ, εἰς. 1 Ἐοιῆ. “}]. ΝΥ. Βοιϊπϑἴείη, 
(1570). Τιδηβίδίΐϊο ο 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ἘοΙΒ.--ΟἩοπήπμοα. 

Ἀυδ. 

Ἐγ. 

Θ.Ή] δῦ. 

ΘΟΠΏΌΣΤΟΣ 

Θοῦν. 

Ζερμδηΐδῃ ὑπ} 

ποῖο5,η Καὶ 1250 ἢ 5 

Ἡεἰρε δολγὲζι.3 

- ἑ ῬῚΓ Εὐυρεη, Ογμοαὶ 

Κεορνιαγὰῖὰς προη 

ϑοις Ῥαξεαρες οἵ 

ἐπε Οἰἱὰ ΤεΞςίανπεπὲ 

(α.8ο6). 

« Ὗ. ΕΥ55ε], ὕὑἱκπἰεγομοῖ- 

ηπρέη δεν ἀἷε 

Τεχίρεοίαϊ! μπά ἀξ 

Ἐομ μοὶ ἀθς Βμοῆες 

Μίομα. Ἐπ ἐνὶ» 

ἐσξομεῦ ΚΟΡΜΙΟΥ͂ 

κι Μέολα (1887). 

-- (οι. ἐπ γόϑλ. πῆ- 

φογέξ (1621). 

-- Α. Η. ϑδγυςβδ. 

-- Ῥὶ Θοδορς, Φὲς κἰεὶ- 
πεη Ῥυοῤδείεη 
Ὡδεγεεί πὰ ἐτγ- 

ἀἰϊάγέ (τᾶς4 7.). 

-- 1. Ἐς, ΘΟΒΙΘύΒηΕΣ, 
Ολιδομία ογη σα αὐ 
σνυεγεΐοηός Ογώζας 

Ῥείεγίς Τεςίαρνιεπίξ 

ῥρεγεπεμα (1812). 

- Δἐπἰνιαάυσφγείοπες 

ῥληοϊορίος ογήἶος 

οὐ ναϊεὶπέμηι Μ ὶ- 

ομαε (1708). 
- Ἐ, ΘΟ νΔΙγ, ας 

Βιεΐξ «δε:εαηγᾶ, 

εἶπε μκἰςίογίσοἢ- 

ἀγἐδοὴῆε ὕ πέεν- 

δμομμηπρ, ἰὼ ΖΑ, 

Χ (1800), τό6ς--240. 

τὰ Μ. ϑεῦόκ, 2 έε 557γ- 

ἐδοὴε ἰὐεδεγεείξμηρ 

ὧε7 πσιυῦ!} κἰείνεη 

Ῥγοῤἤεί θη τι. 5. το. 

(.88)). 

ΧΥν 

“- ἘΠ. Θίονοσϑ, Μεγ σοι 

διμαίεη; ΑΙ οβίδ- 

τθηῖ! ΒΒ Μ|ΙθρῈ- 

ς6]]6ηα: 6. Ζω υοεῖ; 

). Ζει Ονϑαάία; 8. 

Ζω Ζεῤ“αη)α. το. 

Ζω Μίολμα [Βεγίομδ 

ὥδεγ ἀἷε Μενδμαπά- 

ἱμηρεπ (εν Κοπὲρ- 

πολεη δ οἸσίδομεη 

Οεεεἰδεμαζι ἀέν 

Ἡ ἰςοεησομαἤεη τῶ 

1εἰρεὶρ. Ῥμέϊοϊο- 

εἰδεῖ - λἰδίογίδονε 

ΚΙίαςοεε, Βαρὰ ΙΧ, 

1007]. 
«-- ΒΕ. ϑιβοηά, ζΖελγδιεῖ 

ἀτγ Αἰμεςίανπεηΐ- 

᾿ολεη ΚεΙρίοηδρε- 

δοκίομα (1893; 28 

οἀ,, χ899). 

99. -- (. ϑἰερέγιεα υπα Β. 

ϑιδάο, ᾿εδγάϊδοδες 

γον εγδμοῖ κερὶ 

ΑἸεπ Τεςίανιεηίε 

(1893). 
"- Β. ϑίδας (Ττροό). 
-αὦ- 1}26»ι, Οεϑολίομίς ἀἐς 

Μοΐϊκες Ἰςγαεῖὶ 

(1887). 

τ 1, 1 λγϑμοῖ ἋΟΥ 

Ηεὖν. Ογα»μηιαίξ 

(1879). 
-- ἯΙ. Θίδίηοσ (566 5. Ὁ. 

Ἡ].). 

-ς Θοδυυγπίδὴ8 δῖα κ- 

ἤονοη, 2ὲ Αἰεχ- 

απαγί)δοῖς ΡΥ εν - 

ἐαἰϊηρ ναπ πεέ 2 ο- 

ἀεξαῤνοβδείοη 

(1887). 
“- (1) ΝΥ. ϑίλογκ, 1) ας 

Δ ςεννγίδεθε ὙΜεῖ- 

γείολ ἐπι {Πγιεἰ (ΟΕ 

Θῖον. 

51. 

ϑι8. 

ΘΔ. ΟῚ 

Θιδ.ἢ 

Θ(ο]. 

ϑίεκ, 

δες, 



ΧΥῚ 

ϑιΚ.--Οὀονμπωοὰ 
Ῥνορῤλείεη (τροβ). 
Ἐοὸγ τσ. ἴῃ Μίοςδῃ. 

6) 146", “με ρε- 
τοᾶ 146 ῥοείέδοδε 

Τεχίε ἀες Αἰ! δ η 

ΤεΞςίαηιος ἐπ ηϊό- 

ἐγίδολεν μπᾶ είγο- 

ῥδέδολεν ΟἸτεάεγμπρ 

βδμηεὶ Οεὗγαμοκ ἐμ 

Ῥονγίεσηρεη μπᾶ ἐπ 
δερεπανδιηρέη 

μπά τμηι ϑεἰδείςίω- 

ἀΐμηι. Ἡεῖιϊ 2: 

ἄνμιος, Ναλε, 

Ἡαδαξξωξ (τροϑ). 
- Ναλκιὶ 46 Δ͵Ίΐηπο 

Μαϊοὶμέμηε (1853). 
ΛΜΝ εΩε ἰ)εδεγεείξμηρ 

ἀεν εϊσδαρμηροη 

«Ἱεξαΐας, 7οεἱ, Α»εος, 

Οδαά)α πὰ Μίεδα 
παοῦ οὐδε Ἐδνᾶ- 
ἐσολόη Τα ηε Ζε- 
αἰεμηρ ὧδ᾽ ργίδοϊ- 
ἐδσοδεπ Ῥεγείοη 

(1773). 

-- Ἰοῆη ΤὙαγίοσ, 7 λὲ 
Ματϑογείίς Τεχι 
σπά δε Αποίεμ Κ᾽ εν- 
δίοης οἵἠἨ ἁ ἐδε Βοοξ 
ο7 Μίοραλ (1801). 

- δ πιυδ!7 κἰείμεη 
Ῥγνορῤλείεη (1818). 

- Τἠεοίορίδοδε 7, ἡεγα- 
ἐμγ-Ζεΐωηρ. 

-- Τ᾽ λεοϊορίξομε διμάέοη 
πῷὦ Κρ ξεη. 

-- 7 λεοίορίδοβ Τὶ 17 ἃ- 
δολγζι. 

- ΩΡ τοὶ, Ῥγαξκεΐδοδον 
Οονεριθρμία ὥδεν ἀΐε 
ἀἰείπεπ Ῥγορλείεη 

(1844). 

ΘΙΣβῈ.58 

ϑίσοηβδα 

ΤΑΥΙΟΣ 

ΤΠΟΙΠΟΣ 

ΤᾺ1Ζ. 

Τλϑιξ. 

ΤΗΤ. 

ὕμι. 

ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

-Α. νὴ Ἡσοοηδοΐκζοσ, 
1ε5 ἄομσε ῥεΐίς 
γοῤῥά(ες (1ρο8). 

-- Μ΄ Ψεσηδϑ. 
- Καὶ, γο]]εσβ, ας 2 ο- 

ἀεξαῤγοῤῥείοη (δῦ 
Αἰεχαπάνέμεν, ἴῃ 
ΖΑ. ἵἷἵἷΧᾺῆὴ᾽ (1884). 

- δὲε υογεχί]δοῖδε 7α}- 
ὐεῤγοῤηοδ πᾶ 
ὧεν Μεςείας (1807). 

-]. Με Βαυϑεη, Ὁ ἐδ 
ἀἰείμεθ Ῥγοῤδείεπ 
ὥδεγεείεί μπὰα ἐγ- 

ἀἰᾶγί (18ρ2; 34 εα., 
1808). 

-- Ἧ͵ ὙΊΏΟΚΙοσ,. 
-ὸὋ ἄδην, Αἰηδείανεηξ- 

ἐΐολε ὕὐπίεγειμολε- 
ξεη (1802). 

- ἦν. Εορεγίβου δια, 
ΤῆῈ Ῥγοῤῥείς οἵ 
]εγαοὶ (1882: πον 
οἁ., νὰ Ιπποάτς- 
ἤοη ὉΥ 1. Κ. 
ΟΒογηα, 1805). 

-- ]ὅεηι, 1 οίγες οη ἐδδ 

Κεϊέρίον οἵ 1λ6 5ε»ι- 
ἐες (χὰ εα., 1894). 

-- Α, Υ 5. ἢο. 

νδὴ Ἡ. 

Νοσγῃ. 

Νοϊ. 

Νο]Ζ 

Ὗνο. 

ὟΙΙ. 
ὟΝΚΙ. θαι. 

ΕΘ. 

ὟᾺΘ.Βε!. 

να. 

ΖΑ. -- Ζεϊκολγίε 77 4..55γν»- 
ἑοϊορίε. 

ΖΑΥΨ.; ΖΑΤΊΨ. -- Ζείπολν ἐγ! γῶν ἐδ 
ΑἸ εςία»πεηέϊοδε 
Ῥ ἐσδεησολαζί. 

Ζεἠδολγίέ ἀδγ ἀρμ- 
δοθῆ τιον ρερ ἀνα ἐ- 
δοΐεη Οοςεϊ δολαι. 

Ζ'πι. -- ΗἩ. ΖΙ᾽ ΘΓ. 
Ζῦ. -- Οἰἵΐο ΖδοκΙοσ. 
ΖυτΤΆ. - Ζε οι ΧΩ ευἱς- 

δέποομα ομε Τλε- 
οἱορίε. 

ΖΡΜΟ. 



ΑΒΒΕΕΒΥΙΑΤΙΟΝΘ ΧΥ]Ὶ 

Ϊν. ΟΕΝΈΞΑΙ, ἘΘΡΕΟΙΑΙΙῪ ΘΕΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

-- ΔΌΞΟΪ 6. εσὶι. 

-ὦἌ ἈΡϑίΣαςῖ. οϑβισ. 

- βοςσυδίνο. ἀ. {. 

-- (Οὔηδία δος, ἀεί. 

-- 8ςς. οὗ Ῥέτβου, ἀεὶ. 

-- 8((. οἔ (λίπα. ἀϊδ. 
Ξιο Δοςογαϊηρ ἴο. ἀϊεορ. 
τὸ δοῦνα. ἄιυν. 

- δΔὐἀεὐ, δαάϊίοη, δά- 

ἀϊιίομδι. εὐ. 
-- δα͵εςνε. 
-- αἱ ἰοομῆε. 6. ξ. 

-- δάνετδ, δάνετθίαὶ. εἰσιν. 
-ἰ ἅπαξ λεγόμενον, ποτὰ ᾿ ὅ3Ρ. 

οσ ρῥῆσ. υϑοὰ οποε. | 4’ σ᾽. 
-- ΔΙΔΥΒ. 

-- δΔροὐοκίβ. 

“- Αγδδῖς. Ετ. 
-- Αγαχυδὶς, Ασδίωδδη. ἔχο. 

- ἩαΣ δ »Ἔ .}7, 
᾿ ἔσσῃ. 

-ας ΒδυυἹοηίΐδη. Βς. 
-α Ὁ] οὶ Ασϑπιδίς. ἔ. ἡ. 
. ὈΪ] ςΔι. [ο]]. 

-- ΠὨδρίοσ, οδδρίεσε. τι 
-ς οἴγοῦ, ΑὈουϊ. 

-- (δυβεῖνα, Βέῃ. 

-α ΠΘΏ[ΌΥ. Βεηῖ. 
-α ΠοΜΓεγ, σοταρατε. ΟΚ. 

. κα ᾿ΟΟσσ, οοὐϊςα8. δτδπ,. 

“- οορῃι!δίε. 
“-- ςοβοτγίδίϊνα. ἼΡῸ 
-- (ΟἸἸεςἶνο. ΗΙρΆ. 

-ΞὮ (ΟΙΏΤΗΠΘΠΪΑΣΥ, (ΟΠ1- μἱεῖ. 

ΤαΘηϊδίο 5. ΗΠΗρ. 

-- (ΟΠΟΙΟΙ͂Θ. 

“-- (ζοπ] ηςτίοη, τα. 

“-- (ζΟηϑΟοηδηῖδ), ἧ. ἐ. 

- (ορϑβοσυξνα. ἰσηρί. 
-ο (ΟΠ ΓΟΓΌΟΏ. ἧγην. 

-ὦ (ΟΣΏΡδΓΟ. ἰηάεί, 

-- (τ ἔς], οτ  ἰςΐδτα, 
-Ξ-ἐ (ΟηΒ.ΣΌς, 

-- ἀδσθοβὴ ἔοσῖίο. 
-ς (ἰοέοςἶνεα. 

- (εἶδ, εἰ τἶκα ου, 

-- (ἰβοτγοηῖ, ἀἰδοτγοηςο. 

-Ξ ἀἰθορταργ. 
-- ἀυδίουϑ, ἀουδεξι!. 

- ΘὐἸθοη, εοαἰΐοτ, οὐ 

ἰοσίδὶ. 
“-- [ΟΣ ΟΧΑΤΊΡΪΘ. 
-- ΟΞ ΠΟΣΟ. 
πα σ5ροοΐα !]γ. 
- δἡ αἰδεγ, δηὰ εἶ56- 

ὝὮΟΙΟ, ΟΥ ε, αἰϊὲ, 

δηά οἴδοσβ. 

-- ΕΠΗϊορὶς. 
- ὀχοδρῖ, 

-- δηΐ ζοἸ]οπίησ. 
“-- οἸΠἴη6. 
-- Πρυταῖνε. 
-α [οοϊ-Ὠοῖε. 
-- [0] Ἠσίηρ. 

-- Ἰχεαυεσηϊδενα, 
“Ἢ [Ὁ[ΓΟ. 

-- ΖΟηΪ ἶνο,. 
τς ΟΠ, 
-- Οτοοκ, 
τ ΟΥΒΙΏΣΩΔΙΟΔΙ, 

5- ΒΔΡΙΟρτΑΡΕΥ. 
- Ἡεῦτον. 

-- ΗἸΡὮΪ] οὗ νεσῦ. 
“-- Ἦἰ51οΥίο δ]. 
- ἨΠΉΡδΕ] οὗ νεγῦ. 

τὸ ἡάδηξ, ἴῃ6 5ΒΆ 16. 

-- ἰ( εε!, ἴδδὶ :8. 

-- ἰτηροτίοςϊ. 

“τὸ ρΡΕΓΑ να. 
--- ἱηάοδηϊῖο. 



ΤΊΆΓΩ. 

ΤΆΔΞς, 

τησῖγ, 

ταοά. 

ΤΏ 8.., 1155. 

ΤΣ, 68. 

--Ξ ρτεροβίτοη. 
ΞΘ ΡΙΌΡΔΡΙΕ, ρόδον. 

ΑΒΒΕΕΒΥΙΑΤΙΟΝΟ 

-- ἱηδηϊανο. Ῥσοη. 
“-- ἰηβοσιράοη, ἰηβοτρ- [ ῥσορῆ. 

Ὀοηϑ. Ὀσίς. 
-- ἸηἰΣϑηϑἰνο. Ῥα. 
-- Ἰηποσυςοη, ἰηΐτο- 

ἀυοσίοτγ. φῦ 
τς τὰ. 

“--- ιι38ϊἷνα. τε. 

“- Ἰΐπς, ἔπεβ. τεὶ. 
-- ἰοζο οἱδαίο, ἴῃ (δος | ΓΠι. 

Ῥίδες Ὀεΐίοτε εἰϊεὰ, ᾿ς, 
- ᾿Π6τὰ], ᾿ἰεσα γ. Θῦ. 

-- ΤΔΙΡίη, ΤΔΓΡΙη8]. 5. 
“-ῷ ΤΩΔ5ΟΌΪΠ6. 58: 
-ῷ Το ΓΙ ς Δ]. Ὗ. 
“ὦ ΤΠΟΘῸ0}ΘΓΉ. 51, 
πὸ ΣΩΔηΘ ΒΟΓΙΡῖ, 8Πη1- 5ιτς. 

βοτίρίβ. 5.10]. 

-- τηοιηῖ(αίη). βυθδ5ὲ 
-- γμείγίζςα οαωδα, Ὀ6- ὅτ. 

σϑυβε οὗ ἴῃς τηεῖτα. | ἦ ὅ- 

-ς ΝΟΥ, Ὠογίμβοση. ᾿ 
-- ηΟῖα. ε-. 

-ὩΝ εν Ηεῦτεν. ἘδΥνα 
- ΝΊΡΒΔΙ οὗ νετῦ. ἜΒΕῚ 

τ: ΟὈ]δοςῖ, (εχί. 
- οἴϊεῃ. ΓΟ 
-- ΟΤΪϊ. ": : 
-- ΟΥΙΠΔΙ. νῬ. 

πὶ Ῥᾶβε, Ρᾶζε5. ν. ἡ 
-ὦα ῬΑΓΕΝΙΟ. 
“ὦ ΑΓΔ] 151}. 

τι ρα ϑϑῖνα. 
-α ΡΟΙΒΟΏ. . ΥἹΖ. 
τὸὶ ΡΕΓΠ8Ρ5. 
ἐπε Ρεσίεςι, νος. 

-- Ρ[εἷ οὗ νοσῦ. νοὶ. 
- οἴυχα!. υς. 
-- ὉΓΣΘαϊςδῖο. υ. 5. 
- ὈΓΟΡΏΔηΪ. 

-- ρσοπουη. 
-- Ῥσορβδδῖ, ργορβείϊο. 

πα ρδΓΓ ΟΡ ]6. 

-- Ῥυμαὶ οὗ νεσῦ. 

-ὸ φμοά υἱάε, πιἰς ἢ 566. 

τς ΓΡΔΩ, 

-- χεβοχῖνο. 

-- ΓΟΪΑἴνο. 

τ-ῷἪἜὁ ΓΟΙΛΑΙΪς. 

Ξὸ δου (ἢ, ϑου ΠΘΓη. 

Ξ-ο δαῦοδῃ. 

- 5. Χ. 

πα 5Ι ΠΡΊΪΔΓ, 

Ξ-ς ἔο] οννεὰ Ὁγ. 
τς βίαίο, 

-- ΒΙΓΟΡΒΘ, 5ἰτορῃϊὶςδὶ. 
πα 50] ες. 

πὸ 510 53ἰΔηῶνο. 

-- δγγίδς. 

“ὦ σμἠδ υοζξ. 

"-- (ἴ2ε5 ((ο]]Ἱουίης ἃ 
Πυ 067). 

“- τδπεροεα. 
- (ΣΧδηϑίενο. 
οι ἰγϑηρίδῖθ, ἰγδηβϑἰδιΐοη. 

᾿ς καὶ ἰ6χίι4]. 

- ὙΕΙΒ6, ΨΟΓΒ6Β. 

-- υἱάξε, 566. 

-Ξ- νοΣΌ. 

--Ἥ υἱός ἐπγα, 8366 θεῖον 

(υβυδιν ἰαχίααὶ 
ποῖα ΟἹ 58ΠῚ6 
νογβο). 

- υἱάεϊίσεί, ἸΔτΙΛΟΙΥ, ἴο 
ψτ. 

5: νΟΘΒΙνΟ. 

-- νΟΪΌΠΊ6. 

-- ὑεγο5, δραϊηβῖ. 

-οὸὶ υἱάε σεῤγα, 566 ἃθονοὸ 

(0 4}}} σοηεγαὶ σο- 

ΙΆΔΙΚ Οὗ 8Δπιὶιὲ 

γΟΓΞΟ). 



ΝΗ 

".)] 

ΑΒΒΒΕΥΙΑΤΙΟΝΒ ! ΧΙΧ 

ν. ΟΥΒΕΚΕ 95160Ν95 

ἱπαϊοδίες 81} ραβδοαςες οἰϊεα. . ἰηάϊςδῖοε5 (δὶ Μαδβδοσεῖς ἰεχὶ 
ῬΑΣΔἸ]εὶ, οἱ ποσὰδ οσ οἰδυ968 888 ποῖ Ὀδεη ἰοϊοτεά, Ὀυὶ 

οΒΙεθῪ ςγωοηγζωουϑ. οἰἴδεσ ΝΊτββ. οὕ ςοη͵θεοΐυσαὶ 

δαυϊναϊθηῖ, δα υ216. επιοηἀδιίοῃβ. 
Ρἷυβ, ἀδηοίεβ ἴ8δὶ οἴΟΣ Ρ85- 
δά 665 ταϊδῆϊ ὃς εἰϊεά. ΒΙΡΙΟΔΙ ραβϑασοβ τὰ οἰϊοα δοοοσά- 

-- (ἢ6 Γτοοῖ, ΟΥ 5ἴδζσῃ. ἰῃρ ἴο ἴὰς Ηδεῦγτεν δηυπηεζαιίοη οὗ 
- δἰκὴ οἵ δ σενίδίύοη ἰῃ Ηδ- | ομαρίοσβ δηὰ νεσβεβ: σθεσε [ἢ 15 αΪ- 

᾿γενν νοσά3. ξετβ ἢ ἴῃς ΕἸ 58, ἰῃς τείεσεηςε ἴο ἴῃς 
-- ἼΟ, δΔη 50 ἔοσίδ. ἰαῖίοσ 8848 υ50.8}}} (εχοερὶ ἴῃ ἱεχίυδὶ 
- Ὑδηνεδ. Ὠοῖ65) Ὀδοη δα δά ἰῃ ρασϑηίμοβες. 
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ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΕΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, 

ΟσΟΜΜΕΝΤΑΒΥ͂ 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ 

ΜΙΟΑΗ, ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ 

ΑΝ ΝΑΗΜ 

ΒΥ͂ 

ΤΟΗ͂Ν ΜΕΕΙ͂Ν ΡΟΥΘ 5ΜΙΤῊ, ΡΒ. 
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ΙΝ ΤῊΞ ὉΝΙΝΕΒΒΙΤΥ ΟΥ ΓΗΙΓΟΑΟΟ 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοοίς 



Α Γ(ΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, 

ΓσΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΙΟΑΗ 





ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΜΙΟΔΗ. 

δι. ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΙΟΑΗ. 

:. Τδε Τοχί. 

ΤῊε ῬοΟΚ οὗ ΜΙΊςΔἢ βίδηϑ βἰχίῃ ἰῃ ἴῃς 113: οὗ (ες Μίηογ Ῥγορῇςε(β 
8ἃ5 ρίνθη ἰῃ ἴε Ἡεῦγεν ΒΙΡ]6, υἱ (ηἰγὰ 85 ἰουηὰ ἰη ὦ. ὯΔ ἰοχί 

ἢδ5 σοης ἄονχῃ ἴο 5 ἰη ἃ 84 5ἰδίε οὗ οοστιροη. ΟἱὨ ἴῃς ΜΙηΟΓ 

Ῥτορδείβ, Ηοϑεᾷ δίοης [838 ἃ Όγϑα ἰοχί, [Ιη ἴῃς [Ο]]ον η οΟμ- 
ΓΩΘΏΪΔΓΥ, ἴἰ 45 Ὀδεη ἰουπα ΠΕΟΟΘΒΑΓΥ ἴο Δ ΚῈ τότε ἴμδη εἰσ 
ςοστθοϊοηβ οὗ ἰἣς ἰοχὶ 45 ἰουπὰ ἰῃ ΑΙ, ἴῃ ογάοσ ἴο βθοιγο 5815- 

δοΐοσυ 5686. ΑἸπηοϑβί ἢ] οὗ ἴῃ δΥΤΟΓΒ δΓὰ ἰῃ Ἷἢ8. 1 δπὰ 2, ψ ἢ 6 
Γἢ5. 4 ἀῃηὰ ς ἅΓὲ σειῃδυκαῦϊν ἔγεθ ἔσο ἴῃ ΘΠ. 

Ϊὴ [ἢ6 οοττοςἕοη οἱ ΑΙ, Οὖ ἰ5 οἱ ἴῃς τηοϑί γαΐϊιθ. [ἰ οὔοῖβ ἃ 

Ἰάγρεσ δυο Ὶ οὗ ἰεχίυδὶ] ναγίδη 5 [Ὦδη 411 οὗ ἴῃς σεπιδίηΐη ρ γοῖ- 
5]0η8 Τοιῃδίηθα. Ι͂ῃ ΠΊΔΩΥ οᾶϑ5ε8 ἴῃε ἰεχὶ Ὀγεϑιρροβοὰ ὉΥ (25 

ΓΕΠΟΓῚ ΚΖ 15 ΘῈ ΡΟΙΓΙΟΣ ἴο ΗΑ. Μοτε ἴδῃ οπο-ἰϊγὰ οἱ ἴῃς ετπεηἀδ- 
ὉοΠ5 Βεῖὲ δαορίεα ἃγὲ θαϑεά ὕροὴ ὦ. (ὦ δῇογάϑβ γεϊδιϊνεῖϊν {1||ὲ 
ΒεΙρ, Ὀεΐῃρ “ἢ οΗγ ἀερεηάεηΐ Ὡροη 6ὅὦ. ΟἾΪΥ βενθῃ Τοοσγεοιοῃ 5 8.6 

τηδᾶὰς οἡ ἴῃς 455 οἱ Ὁ, ἀραγί ἔσγοῃῃ Ώῷ. ἨἮ δῃὰ Α΄. ἔυγηϊϑἢ οὴς 
οᾶςῇἢ. ΘὍΤῃε οπδγδοίο 5.5 οὗ ἴῃ 6 νΔΓΪΟῸ5 νογβ ἢ 5 οὗ Μ|ΟΔῆ ἃζὲ ἴῃ 
ΘοΏΘΓΑΙ [ἢ 58Π|6 85 ἰῃ ἴῃς ς835 οὗ Απιοβ δῃὰ οβεδβ. Οὔ. Η. 5, 
ΕἸχχΙ -οἰχχνὶ. (εγίδίη]υ Οὖ᾽ 8 τεπάδγίης οὗ ἴῃ6 Μίποσ Ῥυορδεῖβ 858 

8 ὙὙΟ]6 βεῦσῃβ ἰο θ6Ὲ ἴῃς σψοσὶς οὗ οῃς ἰγδηϑίδίογ Ὡσουρδουῖ. 

ἼΒο ΕἸΤΟΙ͂Β οἵ Α͂Ϊ δὲ ἴῃοβϑε ψ ἢ] οἢ ΘΟΙΠΊΟΙΪΥ ΔΡΡΘΆΓ ἴῃ ἴΠ6 (Γ8}9- 

ΓΑ ἰβϑίοη οἱ ἰεχίβ, νίζΖ., στοὴρ αἰνβίοη οἵ ψογάϑ, 6. ρ., δ᾽ 6᾽; ἀϊῖ- 

ἰΟρΤΑΡΆΥ, 6. β., 2) 5' 6'5; ἨΔΡΙΟΣΓΔΡΏΥ, 6. 5.» 5.“ 75; ττοης 
Ροϊπἤην, 6. ρ., τὖ " 4χ25 ςδ. Τσοηξυδίοῃ οἱ 5:Π1112Ὁ σοη ϑοη δ 18, 6. Κ., 
τἶδ- 12 (ἡ γ4. {γλῃϑροβίοη οὗ ψοσὰβ ΟΓ ρΏγαϑεβ, 6. Ρ., 2 4΄; οου- 
[υδίοη οἱ 5:Π|χ65, 6. ρ., 2Ὁ γἷ; δηὰ ἀο]δογαίς [μθοϊοχίοδὶ σἤδησο, 
6. 9., τ΄. Βυῖ (δὲ βουγος οὗ ϑοΐῃθ οοσγυρ(οη 8 15 ἱποχρ ςδῦϊα, 

5 
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6. ρ., γ. ΤΕ ῥσγθροηῃάδγδῃηςθ οὗ ἜΓΤΟΓΒ ἴῃ Οἶ8. 1-2 158 ἄυχε ΡΑΓΕΥ 

ἴο ἴῃ ἰαγᾷε ὨΌΠΙΡΟΓ οὗ ὈΓΟΡΕΙ ΠᾶΠ165 ἴῃ [815 τηδίογδὶ, ρδγί]Υ ἴο 

(86 στεδίεσ ἂρ οὗ [15 ρογίίοῃ οὗ ἴῃε Ῥγσορῇδου δηὰ ὑσγορδΟὶΥ 

Αἶβο ἱῃ ραγί ἰο ἴῃ6 ἀδηυηοίδίοσυ σμαγαςίοσ οὗ [6 τηδϑϑᾶρα ὙΠ ἢ 

Ἰδίεσ εαἀϊΐοσβ βϑουρῃξ ἴο βοΐίθῃ. 

2. Τὴὲε δ, 516. 

ΤῊς 5βίγ]ε οἱ Μ|οδῆ, 858 γενεδὶθ ἴῃ Ἷἢ 5. 1-- 2, 15 ἀγεςξ δηά ἴογοι- 
ἴω]. [τ 15 Ἑοπαγαςίεγιϑοά Ὁ γαρὶ ἀἢ Ὑ οὗ τηονεπηοηΐ, Ρἱεϊαγεβαυδ 
ΡὨΓΑΘΘΟΪορΥ, νἱνιὰ ἀςϑοΡοη δηα ὑο 655 οὗ υἱίεγδηοθ. [1{ γὸ- 

βεοίβ οἰδᾶγηθϑδ οἱ υἱβίοῃ, Κϑοθ ἰηϑίσῃΐ δηὰ ργοίουηα ἴδε]. Αἱ 

Βγϑί βἰρῃί, [158 ϑ6εθ6ῃ15 ἱποοηϑβϑίθδηϊ νἢ (6 ἱπάυ]σεηςε ἰη ράγοῆο- 
τηδϑὶα ουπὰ ἰη 1τἾ ὅ- μὰ ἴα Ηδῦτονν ργορῃεῖβ ψεγα 80]6 ἴο σους 
{πεῖν πιοβὲ υἱθηρ ἀδεηυηοϊδεοιϑβ ἴῃ [Π15 ίοπω. (ΤΥ. 15. 4.5 ὅ-. 

ΤῊς Ἰἰορσίς8] ἀενεϊορηγεηί τὶ Ἔαοἢ ΡΓΟΡΒὮΘΟΥ͂ ἰῃ Πἢ.5. 1--2 15 4150 

δάἀπλίγαθ. Νοῖ ΟἿΪΥ 80, Ὀυΐ ἴῃογα 15 δὴ δνϊάεηΐ Ἰορίς8] ρσορταβ5 

ἴη ἴῃ6 ϑδιιςσοβϑίοῃ οἱ ἴῃ6 νδιίουβ ὑσορῃθοῖθβ σοῃ δας την [686 

σΠδρίουβ. 

ὕροῃ Ἰεανίῃρ, {815 βεςοῃ οὗ [με ὈοοΙ,, ἴῃς δίπηοβρηοσα σἤδηραβ. 
ΔΙ ον ὄχοθρίοῃϑβ, (Π6 βία θδοοιηθ5 1655 ἔοσγοοῖι! δηά αϊγεςί. 

Τι Ἰοϑε8 ἰῃ νἱν 4655 Δη ἃ ραβϑϑίοῃ. Ὅ7ῇῃδ ςοῃίγαϑί 15 ϑοιῃθίῃΐηρ {Κα 
[Πδἱ Ἔχίϑηρ Ὀεΐνεοη 1514}, οἢ8. 40 7., ἀηὰ ἴῃ ρεμἷης αἰΐογδηοοβ 

οἱ ἰβαῖδῃ. ὙΤὨδ πηονεπηθηΐ 15 σδ τὰ δηὰ ρῥἱδοϊά δηά (6 ἴοηδ γεῆρο- 

να ταῖμοσ [δὴ ἀδηυηοίαίογγ. Βυΐ (Πεγα 15 στεαίεγ ναῦν δηά 
ὈΠΟνΘΏΠ685 Οὗ 5.016 ἴῃ ςἢ5. 4-6 ἴμδη ἰῇ ᾿ς ἢ8. 1--3. 

4. οοΐε Ῥονγηι. 

Τμαῖ (με θοΟΚ οὗ ΜΙςδῃ 15 ἰῃ ροείϊς ἴογπι ἰ5 ἱηαϊβρυίδθ]8. Ὑεῖ 
ΓΕΔ νο!Υ 1{||6 δι ἤθη Ὧ85 Ῥδθθη θεϑίονγεα Ὡροη (ἢΐ5 ρῆδϑε οὗ 15 

βίυαγ. 

Επα]ὰ (1840) ςοηςτἱθυϊεά 8 ΞΣΟρΡϊςΔ] δ αἰγϑὶς οὗ ἴῃς θοοΐκ. Ἐσδῃςὶβ 
Βτοσῃ (Οὗ ΒΣ., τδρο, ΡΡ. 71-32) υϑδεὰ ΜΊΙίοδη, ςἶἢ8. 1--2 δηὰ γ11-329. 1ἴῸὸ 

1Πυϑίταῖς ἴδ 6 ναὶὰς οὗ ροεῖϊς ἔοσιῃ 85 ἃ ςοηῃϑβϑι ἀδσϑδέοῃ ἴῃ ἴπ6 ἀδιίοσχωηὶ- 

πδἝοη οὗ ἴδε ᾿φοτηροβὶίς σμδσδοίεσ οὗ ἃ τις. [πὶ 1801, ΕἸΒοσβί ῥτο- 
βεηϊδα ἃ βσορῃῖς γτϑοσχδηΐϊβδίοη οὗ (86 Ῥσορῇεου ἱηνοϊνίηρ σενοϊυτίοη- 
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ΒΙῪ Δηβροδ᾽ θη δηα ἰηἰεπάεα 85 8 ἀείεηςς οὗ [6 ὉΠ1 οὗ ἴα Ὀοοϊκ. 
Ὦ. Η. Μύεσ, ἱπ δὲς Ῥυοῤλείθη ἐπ ἐλγερ μγεῤγώηριοῆόη ἔοννε (1806), 

ἰτεδίςα ς5. 3, 55" δηὰ 7 ἴο δὴ δρρ ϊοβδίοη οὗ δὶ5 σοπιρ] ςδιδὰ (ΠΟΥ οὗ 
βίσορῆς, Δ ΠἰΞΠΌΡΠΒΟ, τεϑροηβίοῃ, ἱπο] υϑίοη, ςοησδίεηδιίίοη, οἴς.. δίενοσβ 

ἱποϊυάεα οἴ. Σ ἰῃ ἢἷ5 διμάέδη σωγ μεδγὰἐδελεη Μεγ (1901), τβετε ἢς 

ϑῃονγεά ἴσο στεβὶ τεβρεςὶ ἰοτασὰ ΑΙ. Ἐτσδηςοῖς 1,δάδγης σεςοηβίσυςοα 
(85. 4 δηὰ ς, δοοοσάϊηρ ἰο ἴῃς ἴἤεοτγ οὗ ΜΏεν δηὰ Ζεηπετσ, ἱῃ ἴδε Κενμδ 
ὧδ ἱδμεοίορίε εἰ 46 ῥῥηοσορῤῥε ἴος τροο2Δ. (οπάδιυιη, Ὀεϊοηρίηρς ἴο (86 

5816 8. ἢοο] οὗ πηει τ οἰβῖβ, που ὰ ρθε 213. 12 Δῇ(ΕΣ 45; 5εὲ ΚΒ., ΧΙ 

(1902), 282-6. Ὀυδπι, ἰη ΕΒ., 111 (1902), 28οο, διτδηρεὰ 49.123 ροςῖ- 

οδἰϊγ. Μαγίΐ σραῖος ἴῃς ροεῖς δηἋ βίσορῃηϊς ἔογσῃ (ἢς Ρδ5ὶ8 οὗ δὶ8 οοτὰ- 
ΣΩΘΏΪΔΙΥ (1904). ΤΟΥΣ ᾿σεβοηῖβ 41-4- "12 89 ἃ ΠΠΙΟΓΑΙΎ δηα ροείῖς υπϊ ἴῃ 

ΖΜΟ. , Ἱ,ΧῚ (1907), 3-6. ϑίονοσβ, ἰῃ δἰ98 Αἰ μεείανεεροῆε Μ᾿ ἰδοείϊεη, 

ΡΟ 5ῃθδὰ ἴῃ Βεγίομίο δεν ἀὐό εγμαπάϊμηρεη ἀν Κὐημἰρὶ. δὰοἠδίδονθη 

ΟεΞοἰ!δομαῦ ει Ἧ ἐσεεηδομαϊίεη, ΤΥΧ (1907), γ6-Ἰορ, ἀρ 165 ἢἰβ σηεϊσ δὶ 
5 βίοι ἰοὸ {πΠ6 ψτῃο]ς Ὀοοΐὶς οὗ Μίςδῃ. Ἡΐοσε δα οδϑίβ νεηδσδίίοη ἴοσ ΑΙ ἰὸ 
τῆς νἱηάς δηά, οἡ ἴδε Ὀα5|5 οὗ Μασιϊἢ᾽8 οσὶ ὅςδὶ οοῃοϊυβίοηϑ, τοοοηϑβίσυς 

ἴδε ἴεχὶ ἰῃ δοοογάδηςς τὶ ἰῃς τεαυϊτεσηδη(β οὗ δἰβ βγβίεσῃηῃ. Ὁῇε οοη- 
ΕἸ υβϑίοη8 ςοησεσγηΐηρ ἴῃ6 ροεῖς ἔοσιῃ οὗ Μίοδῃ Ὡς ἢ ἀγα ἱποοσζροσαιδὰ 

ἴῃ (ἢς ζο]]ονίη ΠΟΙΔΙΩΘΏΙΔΤΥ δᾶνα δἰσεδαγ δρρεδιεὰ ἰπ . Μ. Ρ. 
δια 5 διγορδίος διγμοίωγε οἵ ἐδε Βοοῖ οἵ Μίοαδ, ρυὈ] ]5ῃεἀ ἰη Οἱά ΤεΞία- 
γπεπὶ απὰ δεηιίς διμάΐες ἐπ Μόηιονυ οἵ Ἡη ἕίανε Καΐμεγ Ἡαγρῤεν, ΤΙ 
(19ο8), 415-428, ἀπ 450 ἰη 4..0.52Σ., ΧΧΙΝ (1908), 187-2οϑ. δϑίποα 

τδὲ ρυδ]ςδὔοη ἴδεσε δ858 Δρρεασεὰ Ρ. Ηδυρι 8 Ονγήμέοαὶ Ν᾿ οίός οὐ. Μίζαν, 
4.51... Τυἱγ δηὰ Οεἴοδοσ, 1910, οοηϊδιηΐηρ ἃ ΞΡ Δ] σοςοηβίσυςοη 
οἱ δες ἰεχῖ, Βυὶ Ηδυρ 8 τεδισδηροιηδηῖ 18 50 800) ς να δηα ΔΙΌΪΓΑΙΥ 

85 Δἰγηοβῖ ἰο τνψσσδηΐ [ἢς βυβρὶςίοη (δὲ ἢε τεγζασγὰς ἴῃς Ὀοοΐς οὗ Μίςδῃ 
85 ἃ ΠΌΔΙΤΥ ἴσου ὙΙςὮ βἴομθϑβ ΏΔΥ Ὀ6 Πεννεα ἴοσ δὴν ἱκιπὰ οὗ ἃ θυ] ἀ- 

ἴῃς. Β. Ῥυδτ [85 δἷϑο ρυ δ} ]5Πῃεα ἃ ρΡοεῖίς8] νεσβίοη οὗ ΜίςἊδῃ ἰῃ δὲς 
σιυῦ 7 Ῥγοῤῥείεη ἐπ ἀδη Κ᾿ ἐγσηια σεν (ὅε7 γ5ολγὶ ὠδεγϑείξέ (1910); ἰῃ (ἢ 15 

ἴοο τυςἢ ἰπαϊϑίδηςς 15 ἰδ] ὕροῦ [8.6 πεςαβ5:γ οὗ ἰουγ- δα 51[18.. 

Νὸο δἰξειηρί 15 πηδάδ ἤδσα ἴο βἰγεῖς ἢ! ἴῃς ἱεχί οἱ ΜΊςδῃ ὕροῃ ἰτς 
Ῥτγοογυϑίδεδη Ἀδὰ οὗ ἃ πηείγς Δ] βϑγβίοι. Νοῃοσ ΒΊΟΚΟΙ, Οτίπλπιο, 
ϑίενεγβ πο Ἐοίβίεϊῃ βθθι8 88 γεῖ ἴο ἢᾶνε δνοϊνεά ἃ βυβίεπι (ῃδί 
ἄοεϑβ ποῖ ἀο νἱοΐεποε ἰο ἴῃ6 ἰεχί. [Ι͂η [ἢς ῥγοϑοηΐ βίδρε οὗ πῃεί σα] 
βία, σΕΓίδΙΥ ὯΟ οχι βίη βυϑίο σδὴ 6 δοοδρίεθα 85 ἃ 886 σιυϊΐϊὰθ 
ἴο ἴῃε ἡδίυτε δηὰ ἴογτῃ οὗ δεῦτε ροεῦυ. ΤὨς τγεςοοῃβίγυςοη 
ΠοΓα ῥγεβεηίθα δἰτηβ ἴο [ο]]ονν ἴῃς συΐάδηςε οὗ ἴῃς ράᾶΓ4}16 115: δὰ 
ἴῃε ἰΙορίς. Οη ἴῃε 4515 οἱ ἴῃς ἰοστηοσ, [1π68 ἀγὰ ἀἰϑοονεγοα ψὩ]Οἢ 
ΔΙῸ οὗ Δρρσοχιπηδίε Υ δαι8] ἰδίῃ, τηραϑυγοὰ ΌΥ ἴῃς ἡ οΓ οὗ 
ἴομεβ, ΟΓ δοοδρῃΐίβ, ἰῃ (ἢ ᾿ἴη6. Τὴ βδτηδ ἰεηρίῃ οἱ ᾿ἴη6 Ῥεγϑὶϑίβ 
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ἴῃ ροηεσγαὶ [σγουρῃουϊ ἃ ρίνεῃ ρΐεοθ. Τδδ ΟΟΠΒ(ΔΙΕὟ τεουστίησ 
ΤΑΘΔΘΌΓΕΒ ἅΓΕ {ΓΠλοίοσ, ἰε γαγηθίοσ δηα ρεηπίδιμοῖοσ, ἢ ἔγεαυςηῖ 
ἀϊτηθίοσβ. ΤΒοσο 15 1655 ἜὐΘΏ 658 δηα ΓΕΡΌΪΑΓΙΥ ἴῃ (ἢ Ἰεηρσίῃ οὗ 

᾿ἴπε5 188 ἰῃ Απιοβ, θυ εἶοθε ΔΊ ΠΥ τ] ἢ Ηοϑεα ἴῃ [18 γεβρεςί. 
ΎΠΕΓα 15 Π0 τηδγκεα αἰ βογεηος ἰὴ τηοῖσα Ὀεΐνοθῃ (ἢ6 ἴἴγδα πηδίη 
ΒΕ ΟΠ 5 οὗ ἴπ6 ὈοοΪ.. 
ΤὨδ Ἰορίοαὶ ἀδνοϊορηιθηὶ οὗ ἴδε τπουρῆῖ τ] 8 σίνθη Ῥἱθοα 

ΤΈΒΟΪν 65 1[56}} ἰηἴο ἃ Ὡυτα Ὀεγ οὗ [πουρῃ- στουρϑ5, ἑ. 6., ΒΊΓΟΡἢ 68, ΘΔ. ἢ 
ὙΠ ἃ σίνοη ΔυΩΡΟΓ οὗ ᾿ἰη68. ΤΠ ἴουγ- Ἰη6 ΟΡ ργενδ}}5 ἴῃ 
(ῃ6 »τεδίεγ ραγί οὗ ἴῃς Ὀοοκ, ἰῃ “ἢ. 1-2 ἴδπογα Ὀδη ΟἿΪΥ ἴῶγεα 

ΒΌΟΡΙ65 οὗ αἰβεγεηΐῖ ἰεηρίῃ, δηα ἴῃ σἢ5. 6 ἃπαὰ 7 ΟὨΪΥ οπο. ἴῃ 
(ἢ5. 4 8Ὧπὰ ς ἰῃς 51χ- πὸ βίγορῃς ργενδὶϊβδΊ ὙΠ ΟΓΟ ἅΓῸ ἴῃ 81] πη δ 
ΒΊΓΟΡΙ68 οἱ 5ἷἰχ [1π68 δδςῇ, ἴῆγες οἱ οἷς 11ὴ 65 εδοῇ δηᾶ οπβ οὗ 
ἴεῃ ᾿ἴπη65. ΤΣ ροείΐς ἔογῃλ Μ}1}}} δῈ ἰουημὰ ἰτεαυθηῖ! ἴο ἢᾶνα 
δαἀάρδα δηοίδεσ δγρυμηθηΐ ἴῃ ἔδνοῦγ οὗ οὔ σδ] σοηο] π1510}5 ΔΙ γοδαν 
Διτνοὰ δί ὑρὸη ἰῃα 4515 οἱ οἴδεσ σοῃϑ᾽ ἀθγδίίοη8. ΟἾἿΪΥ ΓΆΓΕΪῪ 
[45 ἰΐ Ῥδθη υϑεὰ ἴῃ [18 ΘΟΠΊΤΩ ΘΗ ΔΓΥ 848 80 δγρυγηοηΐ 5υβιοϊοηΐ ἴῃ 
1561} ἰο ἀοίοσγηχίηα ἴπ6 ϑοιγος οὗ ἃ ραβϑᾶρα ΟΥΓὁ ῬὮΓδϑδ. 

4. Οονεῤῥοποηὲ Ῥαγίς. 

ΤὮς Ῥοοκ οἱ Μὶιοδὴ {4115 πδίυγα!γ ἰηΐο χες ραγίβ, ἴῃς ὀχ βίδῃος 
οὗ ψηϊοἢ [48 ἰΙοης ὈδδῺ σεςοση θεά. ὙΠΘΥ δγὰ οἢ 8. 1--2, (ἢ.8. 4 δῃὰ 
ς δηὰ (8. 6 δηὰ 7. ΤΠΕΥ τὸ αἰ Βογεηταἰοα ἔσοπλ σας οἴμοσ ὉῪ 
(Πεὶγ σοηίεηΐβ, ἰοης δη4 ροϊηϊ οὗ νεῖν δηα ἴο δοίη Ἔχίεῃηϊ ὈΥ (ῃεὶγ 
Ροεῖς ἴογτῃ (υ. 5.). (8. 1-2 οοῃίδίη δἰπιοβὶ Ἔσο υβίνεϊυ ἀδηυηςία- 
ἰ(ἰοη 5 οὗ 510 δηὰ Ῥγοοϊδιηδοηϑ οὗ δρργοδοῃίης ρυῃὶβημπηθηΐ; (ἢ. 
4 8ηὰ ς ἃγτε ἀενοίεα δἰπιοβῖ ἃ5 Ἔσο υϑίνεὶυ ἴο ψόογά8 οὗ ορὲ δηὰ 
οὔθοτ; ψ 116 οἢ 8. ᾧ δῃὰ ἢ ςοτηδίης ἴπε8ε ἔνο εἰεσηθηΐβ. Βαὶ πίη 
ἴἢ68ς ἴῃγες τηδίῃ αν βίοηϑ (ἢς ροϊηΐ οὗ νίενν δηἀ Ὀδοκρτουηά οἤδηγσε 
[γεαυ Εν; ΘΟ ΘΕΌ ΠΕΥ ΤΔῺΥ 80 ῃ ΟἾΔ Γ5 μᾶνὸ ἀςηϊεὰ [6 ὉΠ οὗ 
(ῃ6 Ὀοοΐκ. ΟἸ8. σ--3, ψἱ (6 ἐχοερέίοη οὗ 1ὖ- “ δηὰ 2. 15 (φ. υ.), 
ςοηϑϊζαϊε [86 ἡυςο]ου5 οὗ ἴῃς Ὀοοϊς δηὰ ἔχη 5} ἃ ἰουςῃδίοῃς ὉΥῪ 
νἱο ἢ (6 σευ !]ηθη 6855 οὗ [86 ΓΕΔ ηἷηρ ΟΒΔΡίεοσϑ τὺ δὲ ἰεϑίεά. 
ϑίδάε δηά οἴμογβ ἢδνα βουφῃς ἴο δίμει[Ζε 125, Ὀυΐ, 45 1ξ 5661 8, 

σψίϊθουΐ βυβηςεηί τεᾶϑοη; 866 ἐμ ἰσο.. 
ΤὨδ 5ἰ[πδάοῃ τ] τεΐεγεηοδ ἴο οἢ.8. 4-) 15 αυἱΐε ἀἰθετγεπί. ΤΟ 
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ξεῦογαὶ Το ϊτοι ΠΟΙ ΤΏΔΥ ὃς ϑιιρσρεβίοα ὈΥ [πε ΤΟ] ον; ττογὰ 8 

ἔτοτὰ ΗἩαδϊένυ, δὴ δζγάθηΐ ϑιρροσγίοσ οὗ [6 ὉΠ οὗ ἴῃς Ῥοοϊι; [18 
βἰδίοιηθηϊ 8 ΡγΕΟΌΪΑΥΪΥ ΔΡΡΙΙ α0]6 ἴο ςἢ8. 4-6: “Ἴδε Ὀοοϊ οὗ 

ΜΊοΔΗ 45 σεδομβεὰ 8 ἰη 4 ογιτἰςδὶ βίδίς ὄνθῃ σόοῦβϑα ἴἤδη (μα οὗ 
[Ὡς ΒοΟΚ 58 οὗ Ηοβεβ δῃὰ Αἴηοβ. ΤῸ 540 ποίμίηρ οὗ ἰηίθγηῃδὶ σοσ- 
ΓΟΡΏΟΣ 5 οὗ ΟΣ, ΏΔΩΥ γΈΓβΟϑ, δα Ἔνθ ὕΤΟΙΡ8 οὗ νεγϑεϑ, πᾶν 
δε ἴογῃ ἔγοτῃ [πεῖν οομίοχε δηὰ ἰηϑεγίοα Βαρῃδζαγὰ ἴῃ ραβϑβϑαρθβ 
ὙΠΟ Ὦ μάνα 0 ϑοχί οἵ βυ 40]6 ςτοηποσϊοη ἢ [Πεῖν 50] 6 ςο -τηδί- 

[εΓ, Ὁ ΤΪβ Βγροίῃεβ:5 οἵ Ηαϊένγ᾽ 8, ἤονγανασ, ἄοθϑ ἡοΐ ϑοῖνε 
ἴδε Ργοῦϊθα. Α Ὀἰγά᾽ 8:-ὸγςε νεῖν οὗ με Ὠἰβίογυ οὗ [με οὐ ἰοΐβιι οὗ 
ἴθε86 Ἑμδρίογβ Ὑ71}1 ρδος [86 αἰ βσυ ἢ ϑαυδλγεῖὶγ Ὀεΐοσε 8. ΕῸΓΣ 
[δε 5916 οὗ οἰεάγῃεβϑ δηὰ οοηυεηΐεηοα, [86 ἴνγο βτοῦρ8, οἢ)8. 3354 
δηὰ 5-6, ὙΠῚ θὲ ἱτεαίεα βεραγαίεϊυ. 

Τὴε ον οέσηι οἵ οἰ. 4--.5.--(8. 4 δῃηὰα ς σψεσγὸ ὅσϑι Ὀσουσαῖ ἰηο Ῥσουι- 

ἵπεηςς ΌῪ Ετν. στο, οἡ ἴῃς 4515 οἵ αἰ ογεηςεβ οἵ 5Ξ[γ]ς Ὀεΐτεεη (πο πὶ δηὰ 
085. 1-Ξ2, ἴ0Σ ἃ ἔτσης σεχζασγάεα ἴἢδπὶ 85 Ὀεοησίηρ ἴο βϑοης ρσορδμοῖ οοῃ- 
ἰοΙΏΡΟΓΑΓΥ τ Μίοδη. [1,δἴοσ, δβοσενεσ, Επτν. σεϊυσηςα ἰο ἴῃς ἀείεηςα 

οὗ ΜΙςδδ᾿ 5 δυ ι ΒΟΥ Ρ, υτρὶης 5: γα δε 65 οὗ ἔοστω, ἰδουρῆϊ δηὰ αἱςτίοη, 

δα ΘαρΘο ΔΙ Ὺ ἴῃς ἔδει ἰδὲ ἴῃς ἀδη18] οὗ “8. 4 δηὰ ς ἰο Μίςδῃ (45 νε]] 
85 (ἢ. 6 δηὰ 7) ψουϊά τεπῖονα 84}} ἴῃς Μεβοίδηὶς οἰεσηδηῖ ἔσοση Μὶςδἢ 5 
υἱεγδηςθ (δ5ρ. ζο]!]ονεὰ τ ἢ ἃ ἀοίδιεα ἀείεηος οὗ (6 υηϊγ. [ἢ 

1871, Οοτὶ (Τ 2} 7., Ν, ᾽οἹ--512) Ἑδδγδοίεσίϑεα 4:-7. 11:18 88 Δ ἱΒΟΣ ΟΠ 

ὉΥ 5οπδ ρίουβϑ τεδεσ τἢο οοπεοίἀετεὰ ΜΊςδΔἢ 8 ἔαϊϑε ὑσορδεῖ δῃὰ ἰτἰεά 
Ὃ οοττοςοὶ δἰ5β οἴτογσβ. Τῆς στουηά ἴογ (815 ν85 ἰῃς ἔαςὶ [δὲ ψ ἢ} τῆς το- 

ΤΟΥ] οὗ {Πεβ86 νεσβεβ [6 σοππεοίίοη ὈδΟΟσ68 5ΠΊΟΟ ἢ δηὰ ἴδε τ ρσοῦθα- 
ὉΠ ὴ᾿-) ἰδδὶ Μίοδμ σου] πανε ἰηβοσίεα 4 τηδσβϑαβε οὗ ἢορε ἰη ἰδῆς πκί 81 οὗ 
Δ υηδηϊϑηδα ς(8]}} ἰο τεροπίδπος δηὰ ἃ [ἤγεδί οὗ ρυηίβῃιηθηῖ. Τὸ (1158 
Κυς. τερϊϊεὰ (7 7᾽., ΥἹ, 4ς-66), ἀείεπα πη ἴδε οοπησοξζίζοη οὗ 4:-7, οἡ (ῃς 

σπουπὰ ἰδὲ ἴῃς Ῥτορπεῖ πόσα δηβρογίβ Ὠἰπηβο} ἰπ ᾿ππαρίηδίίοη ἴο (ῃς 
ἰαςὶ ἀαγβ, δηὰ δοκηουϊεάρίης ἰμδὲ 41:12 ἀ6βοτῖθεβ Ἔχ βιϊης οοη ἀ! ἤοῃΒ δπὰ 
ἙἽδηποῖ 1Ποσζεΐοσε βἰδηὰ σβοσγε ἱΐ ἀοοδβ, ποῖ ϑιδηάίϊηρς (δαὶ ἐξ Ὀεϊοηρ5 

ἢ Μίςβιβ. ες ὅοεΪε (Τ}7'., ΝΊ, 270-284) ἴδῃ ρῥτοβεγεὰ ὁ ψεδὶς ἀἊ- 

ἴεῃςο οὗ ἴῃς οοπηδςοίοη οὗ 411:-., Κυς., ἰη ἃ βεςοηά δσίςοϊε (ΤΆΤ, ΥἹ, 

48ς---3102), 5υρρεκίεά τπδὶ φοης οὗ ἰδς αἰβεζγοηςο8 Ὀεΐτγεδη Οἢ8. 1- δπα 

εδ5. 4-ς σψεγὸ ἀυδ ἰο ἴῃς ἰδεῖ [μδἱ ἰἢε ἔοστμδσ ἀεὶ νυ τ (ἢ χοῦ] ς58 ἰεδ - 
Εἴ8 ἢ 1]ς ἰἢς ἰΔίίεσ σὲ δα ἀγοββεὰ ἴο ἴδε Ῥδορὶς 88 ἃ ψβοὶς ψῆο πᾶνε 
δοπια εἶδὶπὶ ἴο ρῬασάοῃ. Ἐῖδ α͵90 δα ρἢῃδβὶβοὰ [ἢδ τι Ὁ ΠΥ δηα νίνδςὶν οἵ 

ΜίςοΔΗ᾽ 5 βῖ)γ]6, ἴο ψϑὶς ἢ ες Οοε]ε Δα τεΐεστεα, 859 Ἄἐχοσαρίίηρ Εἰπὶ ἔσο 
δυῦθτηϊβείοη ἴο βισὶςὶ ἰορίςδὶ σεαυϊγετηθηΐ8, ἴνε., α͵9ο, ςδ]]δα διἰἱοηιςίοη 

Φ ουμα εὌνε έσμε͵ ΧΙΙΪ (1ρος), 2. 
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(ΒΙεεκ 5 Ζέμὶ., αἵ εἀ., Ρ. 425) ἴο ἴδε ςοηίταάϊςίίοη Ὀεΐνεεη 45. "9 

δηά 4:1. 

ΙῺ τᾶϑϑι: ἀρρεδγϑοὰ 818.᾽8 Ἔρος εϊωδιίκίηρ δζγίίοὶς (ΖΑ 7)... 1, 161-72), 
ἰη ψ]ῖ ἢ Βς ἀεηϊεὰ Μ|οΔἢ᾽ 5 δὰ Ποσβηΐρ οὗ “8. 4-5 ἐπ ἰοίο.: ΤὨς ἐο]ον- 
ἴῃς οοῃϑι ἀδσδ ἢ στὸ υγρεα ἴῃ βυρροτί οὗ (59 νίετν. [11 15 Στ ρσοῦθδῦ ]ς 
ἴδδὲ Μίςδἢῃ σου] ανγε νεαϊκοποὰ ἴῃς εἴξεςῖ οὗ 18 υἱΐεγαηςαδβ ἴῃ 088. 1-- 2 
ΒΥ ἱπἰτοάυοίης ἃ τηδββασο οὗ ἀἰσες γ ορροβίὶϊς ἱτηροτί ἰπ ς5. 4-5. ὙΤδς 
ςοηϊεηϊ οὗ (19 βοςοη ἀδρασίβ τ εἶν ἔγοιῃ ἴῃς ἰάε859 οἱ 153δἰδῇ, ψ Ὡς 
ς[8. 1-2 580 οἶοβε 8 ΕἼ ἴο Βότη; ςἢ.8. 4-ς το, ἱπάεςεά, ἴῃ ἔ.}} δοοοσζὰ 

σ ἢ 70εὶ, Ὠευΐετο- 548} δηὰ Ζεομασίδῃ, οἢ8. 12-14.- ΤῊ βεςίοη ἰ5 
[.}} οὗ Ῥοβίεχ:)ς οοῃαϊ οηϑ; 6. σ., 45 19 ὈΓΟΒΌΡΡΟΘΕβ ἴῃς Ἐχὶὶς 858 μβανὶηῦς 

οοουστοα; ς1- σίνοβ δὴ ἰηἀοβηϊίε, δροςδί γρίϊς νἱβίοη οὗ (Ὡς Μεβϑιδηὶς ἂζε, 

ΨὮ1ς τε -ἐχ] ]ς Ἰάδ85 οὗ ἴῃς Μεββίδῇ βργίηρς ἱστίον ουΐ οὗ ἴΠ6 6χ- 

βης Ὠἰϑίοτις δὶ δἰτυδίίοη, ΤὍΤῆς ἱποοηβϑίεηου δηὰᾶ ᾿ἰδοῖὶς οὗ σοπηδοῖοη 
πη (ἢ6 σΠαρίοσβ ροΐϊηϊ ἴο οοσηροβίῖε ογίρίπ; 6. Κ., 411-ς5 15. ὙΒΟΙΪΥ ἴη- 
οοηδιβίδηϊ ἢ 45:19. Ὀυϊ 1 σοηποςοῖβ 6 }} τ ἢ 41- δηὰ ἰ5 σοηϊ δὰ ἴῃ 

τς, ΤὌΠοθς ἴτεε ραββαροθβ σοηϑβίυϊς (ἢ σοη! ΓΙ υζίοη οὗ 8 ἰδίεσ τσὶ τεῦ 
ψὴ0 ἀεϑίγεα ἴο Ὀτ σζῃϊεη ἰῆς ἀδεὶς ρἱςίατε Ἰοῦς ΌΥ ΜίςΔΗ; ἰηῖο (Πἷς δα ἀϊοη 

ἃ ἰαῖοτ ττῖῖογ, τ ηἰκίηρ 1 ἴο Ὀς ἃ ρᾶγὶ οὗ Μ|ΊοΔ ἢ 8 ὈσορΏ ΟΥ, ἱπβογίεά 45:9 

54. 'ῃ ογάδσγ ἴο Ββαστηοηΐβθο ἰδ τ τ ἰἢς δοίυδὶ σουγβα οὗ Ἔνθηῖβ δηὰ τ]ὰ 
(ὃς ἀενεϊορηηεῃϊ οὗ Ρσορθ δον. 

ϑίδ.᾽85 αἀἰβουββίοη 885 στοδίν ἰηβιεηςεα 411] ἰδῖεσ βοο]σβηρ. Οἰδϑβο- 
Ὀτεςοδιὶ (Τ 12. 1881, ἢ. 443) ἔο]ονεὰ Βίπ ἰη τε]εσης «ἢ. 4, θυῖ Βε]α ἴο 

ἰἢς σεηυΐπεη688 οὗ ςὮ. 5 οη ἴδε στουπηὰ (πὶ του ἰὰ ΜΊΟΔΒ᾽ 5 ῬΣΟΡΏΘΟΥ 
νουὰ Ὀς ἴοο οῃεο-5ἰἀεὰ, ὯΝ. Ε. δι, ἴῃ τ882 (Ῥγορᾷλ., 2ὰ εἀ., Ρρ᾽. 

430 7), [ο]ονεὰ Οοτῖ ἰῃ γε)εςτηρς 4.1:.25. Ὀυϊ τεΐυβεα ἴο ρὸ ἔυσίμετ. [Ι͂ἢ 

1885, ϑίΔ. (ΖΑ ῚΝ., 11Π1|, 1-16) χᾶνε ἔυτί θοῦ δυρυμηθηΐβ ἰη δυρροτί οὗ Ὠΐ8 

νίαν, 6. Κ., ἴμδι ΒειΒ] ἤδη δηαὰ ΕΡἤγαίδα (ς}) ἃτὰ πονοσ ἰάθη ἰδεα ὀχοερῖ 
ἴῃ ρΡοβίεχι!ς ᾿ϊεγαῖαγο. (οσ., ἴῃ ᾿884 (ΖΑ 7., ΙΝ΄., 80), ννᾶβ ἴῃς ἤτϑβὶ 

ἴο Ρἷδος δἰσβεὶῇ ἀηγεβεγνεοαϊν οὐ ϑ.8.᾽5 8:5. Νον., ἰῃ ἴδε 5816 ΥΘΑΣ 
(ΖΑ Ψ., ΙΝ, 277--200), γε δὰ 46-8.. 11-15 (ὸ 186 ᾿ηἱογρΡοϊδίογ, αὶ το)εοιϊεά 

δί.᾽5 οἰδίτπι [δαὶ ςἢ8. 4-5 85 ἃ ψο]Ὲ “όσα ἱποοηβίβίθηϊ Ἡ1Π Ὀσε- Ἔχις 
ΡΙΌΡΒΘΟΥ, οἰ 15. 187 10᾽5 10 δ. 85 Ρ4Γ,Ά]16]5 ἴο ἴῃς ἀεβοσ ρὕύοη οὗ ἴ86 

οοπηΐης οὗ ““ΤΏΒΩΥ ῬΕΟΡΪ68 ᾽" ἴο ἐσ βδί θα, δηα 18. 119 5. οδ- 5 ἃ5 ρΑγδ}1εἰ5 

ἴο (δε ῥἱοΐυτεα οὗ ἰάγ}}}ς Ρρεᾶος ἴῃ 4'-4. Α,8 ρδγαδῖὶ]εὶ ἰο (8 ἔδοϊ [ῃδὶ (Π656 

σδαρίεσβ ορροβὲ »παξξεδοί ἃ ἀηὰ αϑησγίηι, ἴο τ Ὡς ἢ 15814ἢ πδάς Ὧο οὔ])ες- 

ἄοῃ, Νονγ. οἰϊδ5 213 δῃὰ ἴῃς ψο] ]- πόση δι τὰάςε οὗ 1541 8ῃ ἰοτναγὰ 7εγὰ- 
βαΐθπι. ἸΝΙΙΘΌοοσ, ἰη 1884 (8) ὲ Ῥγοΐεεὶ Μ ομα; 80 4130 ἴῃ Σεεγξωμπαὰε ἀἐ5 

Οὐάεη Ῥεγδοπάᾶς, 1ἃ εα., 1903, 145 Χ.), τδηῖβ [δὶ δ18.᾽8 οδ)]εςιί 8 

γα ΔΡΡΙΥ ἴο ἴῃς ς2οΐζεμ πογά, Ὀυΐ ἀδοΐασγοβ {Β6 πὶ ̓ ΔΡΌΡΙ 80 ]6 ἴο [Ὡς 
εὐγίεπ ποτὰ. ΟΒδ., ἰῃ [ἰβ. σοι ΠΊΘὨΙΑΤΥ (1885), τεὐεςῖβ 4619 ςἢ 9. οἢ 
βτουπάς οὗ Ἰορὶῖς. ΕΥ. ἀϊβουκθεά ἴἢδ8ς σμδρίεσβ ἔξ ΠὉ ἰῃ 158 ΠΟΠΊΤ ΘΠ ἸΑΣΥ͂ 

(1887), ψαῖβεσῖπς ὕὉρ δπὰ τεϊηϊοσοίηρ (δε ἀγρυπιθηΐβ οὗ ἢ8 ὑγεαδοβϑοσβ 
ἴῃ ἕανουσ οὗ υηἱϊΐγ. Ἧς εχρ δἱποὰ (86 αἰ βςυ}165 οὗ ἴῃ βϑεςὔἴοη 85 ἀυς 
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ἴο ἃ τεάδοϊοσ γγῆο διγδηρθα βοδίογοὰ υἱίογαηςοβ οὗ ΜίςδὮΕ ἴῃ δὴ οσγάεσ οὗ 
δι5 οσῃ ὙΙΟΏ 15 ἴο 05 ὯΟ0 ογάεσ δἱ 8|}. Ης αἷϑο υγρεὰ (δ ζεῃεγαὶ οοη- 
βἰἀεγαῖῦοηβ τὶ ουγ ςπον]εᾶσε οὗ Ηδερτενν Ὠἰϑίοσυ 18 ἴοο ἀεέεςϊνε ἴο 
ΘΏΔΌΪε υ8 ἴο ἀείεττηῖπα τ βεῖποῦ ἃ ρίνοπ ἰδουρδῖ 38 ΟΣ 838 ποῖ ροϑβϑβὶ Ὁ] 6 

δῖ ἃ ςογίδίη [ἰπης, δηὰ ἰῃδὲ {πὸ τησγε ἰδςὶ {παἴ ἃ ἰῃβουρδὶ 15 τῆυς ἢ ἐἸαρΒδ- 

δἰϑοὰ ἱῃ βοῖὴς ραγίςσυ αν ρεστίοα ἀοοβ ποῖ ρσγεοϊάς τ[ῃς ροβϑί 1} οὗἉ 115 
δανίηρ Ὀεδη υἱἱετεα ῥσενιουϑὶγ. [1}ἢ χτ88ρ, Ροπὶ (Τ λεοὶ. διμαΐδη, ΝΙ], 

430-453) τεϑίβστοθα (86 ὑπ, τοϊ γαῖ ἴῃς οἷά ατρυτηεηῖβ. 1 (86 
ΒΔΙῺΘ ΥΘΔΙ, Κυαὸ. αραΐη (Εἰμὶ. 11, 36ο--3) Ἔχργοββοα δἰτηϑοὶξ ὕροῦ ἴῃ 656 
σδδρίοεσβ, ἀδοϊδγίης ᾿ἃ τ ρσοῦ δ ]ς ἰδὲ 313 γᾶ8 ΜΊςΔἢ᾽ 8 1ἰα9ῖ νογτὰ. Ἠδηςς 

ἴῃς δυι απο οὗ ἴδ ἐοΠ]Π ον πρ' ΡΓΟπ 565 85 ρσορδῦῖὶς. Βα Ἰῃςοης 5- 
ἰεηςῖο5, ἴῃς ἰδοῖς οὗ ἰοχίςαὶ βοραυεηςα δηὰ ἴἢς ργεβοηςε οὗ υπαουθίθα!ν 

ῬΙο-Έχ τς αἱεσγαηςοβ δἰοηρϑιάς οὗ οἴ μογβ ργοσυρροβίης [48 σΑΡΓΝΠΥ 
τηδάς [ἃ ρσοῦδῦ]ς (Πδὲὶ 45:5. 118 χεγα ροβίοσιϊϊο, να] ]Ὲ 5516 δα υὑπάοτ- 

ξοης ἃ ποσοῦ πνουϊκίης ονοσ δῖ ἃ ἰδῖθ ἀδυ. 
Ιὴ σϑοι, ΕἸΒ. μυΐϊ ἑοστῃ δὴ ἱπρεπίουβ θαϊ ἔδηςα] ΠΘΟΣΥ ἴῃ ἀείεπος οἵ 

ἴῃς υηἱίν οὗ ἴδς ἐπεῖχε θοοκ. [Ι͂ἢ δοοογάβδηςς τ] (ἢΐ8, ςἢ 8. 4-5 5Βῃου 

ἔοἰϊονν “5. 6-7 δηἀ 5ῃου!ὰ Ὀδ6 σεδυσϑδηροὰ (5: 4.5 51-} 451 «8. Ηον- 

Ἔνεσ, ἐνθη ἴῃ υ9, 45 15 ἰΓγεδί θα 45 ἃ ρ͵055 δῃὰ 45." ς8 845 ροβίεχὶϊς δα ἀ! οη8. 
ἵνε., ἴῃ δ΄θ οοτηπηδηΐδσυ (1802; 218 εἀ,, 1808), πη ἀ58 ροβϑι]ε τοσηηδηΐβ οὗ 
ξεηυΐηο υἱίεγαηςοβ οὗ ΜΊςΟΔῃ ἴῃ 4}. 19. 16 σϑ9. ΡΟ δι ἢ 851565 ἴῃς ι.36 οὗ 
αν (47) 85 ἃ ἰδομηΐςδὶ ἐεβολδίιοϊορίςδὶ ἰεστη, ἴῃ 6 του }}7 Ἔχοϊυϑῖνε σοη- 

ςδΡἔοηϑ οὗ 4. 19 δηὰ 4"1:-12. δΔηᾶ (86 Δ|1υβίοῃ ἰῃ οἴ το [9. γ}4 Ὡς Ὧδ5 8 Ρ- 
Ῥασθηῖν Ὀεοοπις 4 οἰαβϑὶς. ἴῃ 1802, Κοβίειβ (ΤᾺ Τ., ΧΧΥΝΙΙ, 240--274) 

Αἰ σηθα Εἰταβοὶξ 1} δῖδ., τπιδικίησ [86 ὕπνο σβαρῖοτβ ροβίεχι!ς. Ηζς σο- 
ξαταεὰ ς"-ὃ 45 ([ῆς οοπηυδίίοη οὗ 453. Ης βιρρεβίοα 4͵530 ἴδιὶ ἴῃς ῥσεϑβ- 
οηΐ Ὀοοΐκ οὗ Μίςδδ ψὰ5 8 σϑϑυ] οἵ ὕνο ἱπάδρεπασηϊ στεςθηῃβίοῃς οὗ ἴπ6 

οτγ σίπαὶ. Τῆς οης ςοῃβἰβίεα οὗ (ἢ. 1--3 - “5. 4-5; ἰῃς οἵδες οοηϊδὶπηοα 

(5. 1- Ἔ 6-7); ἰδῖον (δοβα ἵνο ψεσα σοὶ πο. [Ιἢ (86 58Πι6 γϑϑσ, Ἦν. 
(Κἰεὶπε Ῥγορδείεη, τὰ εἀ.) βϑυτγτεηαογοα 41} θυϊ 49. 10. 14 ς912 Ιῃ τϑοό, 

σάϑπι. τεδοϊθα ΟὨΪΥ 585. 1:9 89 ἱποοηβίβίδηί σὰ Μ|ςΔἢ᾽5 ἔπιθ8. [ἿῚῃ 
1807, ΝοΟΪΖ (ὲς νογεχί δος 7αδισεῤγορῥείίε, 63-Ἠ0Ἃ60 7), ἰο]] οί Νς., 

στδηϊεὰ ἴο Μίςδἢ 45.195... κ94.. δηα ς46 39 8. ὈδαΪγ αἰδίοτίεα ἔσαρτηδηῖ. 
2.21. 45 [.100Ὁ.15 ς8-8 ΔΥῸ Δ55)ρηθα ἰο ἃ ἰαίες δαϊΐοσ, 116 45 5"- 5. 45 Βα Ϊοης 
ἴο δῃοῖΠοσ Βδηά δῃὰ σὲ ὑσοῦδο]υ ἰδῖοσ (ἤδη 4"-“4, νυ ὶς ἢ τδῪ ὃὈς ἔτοιῃ [6 

{ἰπιε οὗ Πευΐεσο- [58 ἢ. Νονν. 5 σοση Π ΘὨΔΣΥ (1807; 26 εα., 1903) ἀρτεαῦβ 
νι ἢ να. δηα ΝοΪΖ δηὰ δά ὰ8 [τ||6ὲ. ὍὮγ., ἰη ἢἷβ το] }-πόντη 7 πγοαμοίίοη, 

1} σδδσαςίοσίβες σδυϊοη ἀθο! 68 ἴο σογησηϊ Ὠίτηϑε} ἴο δη ορὶηίοη οἡ 

(58 ᾳυεβοη. (δε. (ΕΒ., ασὶ. Μίέεαλ; οἵ. ἴῃ Ἰπτοὰ. τὸ ΝΈΆΒ., Ῥγορλ., 
44 δα.) [οἸ]ονβ δῖ8., (οσ. δηά Κοβίογβ ἰῇ δϑϑὶρηΐης ἴἤθδα σπαρίετβ ἴο ἃ 

Ροβδίοχὶ!ς ἀδίθ. Μασ 8 φοϊῃητηθηΐδγυ (1904) αὐτῖνεβ δὲ (Ὡς β8πὶ6 γε, 
δυῖ δαϑϑῖρηϑβ ἴῃς σὨδρίεσβ ἴο ἃ ἱδῖρεσ ὨυσαῦοΓ οὗ βϑουζοοβ ἴὮΔη δὴ οἱ [18 
ῬΓδάδοθβϑοσβ δα οωρίογεά. Βιυ. (Ὁδβολ., τρού, Ρ. 80) δῃὰ δυ. (Ζιυσί 
Ῥγοῤῥιείξῃε, 1010) 8150 ἄρτος τὶ 8.8. 
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Ἐδίοσοηος ΤΏΔΥ 6 τηδάδ ἴο ἴῃς ΟΠ] ΠΡ ΟΟΙΛΤΩΘΏΓΑΓΥ ἰοῦ ἀο- 

(Δ 116α βἰαἰθπηθηβ οὗ ἴῃ6 ροϑβϑι ἴοῃ δϑϑυτηθὰ ἤθτα τἱϊῃ τγοΐογθηςα ἴο 
(88.4-5. [50.685 ἴο 54 ἴῃ [15 ςοηπηεςξοη (δι ([Π6 ἀγρυτηθηίβ οὗ 
ϑίδαδ δραϊηϑί ΜΊΟΔΒ 5 δ ΠΟΥΒὮΪΡ 866 πὶ ἱγτεξα Δ 0]6, ἐχοαρί ΡΟβϑΙΟΙΪΥ͂ 
ἴῃ ἴπε ο886 οὗ 4,5 ς2. Νοιπίηρ βδβογί οὗ ἃ οοπιρ οί γανογβαὶ οἵ 
οὐγγεηΐῖ νἱεννβ σοηοογηηρ ΗΘΌΓΟΥ Ἔϑοδίοϊορσυ, βυςἢ 85 ἔπαΐ ῥτοὸ- 

Ῥοβεα ΌΥ Οτγεβϑιδηη,Ἐ σου] τά κα ἴμθϑα σμδρίογβ ἱπί6} Πρ ]}0}]6 ἴον 
186 ἃ οἱ Μίοδῃ. ΕὙγΠοσοσο, ἃ5 ἴῃς [οσγεροίηρ Βἰβίογυ οἵ οτῖῖ- 

Ἰεἶϑιι 5ῆπονβ, 1 15 ἱπηροβϑῖῦ] 6 ἴο γερασγά [ἢ6 ομαρίεγβ 48 ἃ υηἱϊΐ ἰῃ 
(Ποσηβοῖνθβ; (6 διπ46 ἰονγαγά ἴἰΠ6 μοδίμοη σψου]ά, 6. ρ., 15 Ψ ΒΟΙΪΙΥ 

ἀἰδοχοηῖ ἴῃ 412. 15 ἔγοιχ (δῖ ἴῃ 41“, ποῦ 15 ἴῃ νίονν οὗ ἴῃς Μοςϑίδηΐς 

886 ἴῃ ς΄ " οσοῃδίβίεηϊ τ ἢ [ἢδὲ ἰη εἶ, Βυΐῖ δία εἾβ αἰνίβίοη οὗ [Π6 
γλδίοσιαὶ οί ὑγχὸ ϑοῦυγοοβ οδηποΐῖ βϑἰδη. Ο]οββθθβ ἅτε ΓΈΡτε- 
βεηϊοὰ ὉΥ 4“ " ςἢ. 15. 16. .,ζ Ξίδῃ 8 δἰοῃηβ; 4,15. 2 δηά ς ὃ γοβοϑοὶ (ῃ6 

βδ1ὴ6 ὈδΟΚρτουηα δηα Ὀγοαῖῃα [Π6 βδὴθ βριγῖί; ἴῃ6 Γαηγχδίηϊηρ 
56 05 Ὦᾶνα Ὧ0 οἶοϑθα δ Ὑ τ ἢ ΔΩΥ οἱὗἨ [δ ῥγεοθάϊηρ οὐ 8 
οΠ6 δηοΐμεσ. ΤΠ ἙΠδρίογβ (ἢ 15 βθθῖλ ἴο σοηίδίη ἃ τα βοθ δῆ θοῦ 
οοἸ] οἴομ οἱ ἔγαρταθηΐβ ραϊμογεὰ ἃρ τοπὶ ναᾶγίουβ βουγοθβ, δηά 

Βανίηρ {π||6 ἰῃ οογωσαοη οἴμες ἴμδη ἃ δβορεῖιϊ οὐοοῖκ ἴογ (δε 
[αΐυγο. ᾿ 

Ογἐ οίτηι οἵ οἂς. 6-).-- 86 5βίοσυ οὗ ἴδε οσ ὕςδὶ βίαν οὗ οἢ 8. 6-- αἶϑο 
Ὀεχίη5 σὴ Επτν. (1867)). Ηἰ5 δγρυτηεδηΐ ἴῃ Ὀτίεῖ ττα8: (1) οἶβ. 1--ς ἃ.ὰ 
80 ζοχῃρ]εῖα ἰῃ {μοι βοῖνεβ [μδ΄ ποίδιης δα! θη] ἰ5 πεεαεά. (2) ΤΏς 

5.0 ]6 15 αυἱϊὶς ἀϊδογεηῖξ; ἴΒΈΓο ἰ5 οϊίης οἱ μὲ εἰεναῖεα ἕοτος 51}}} χηδὶ τ ἢ 
ἷῃ οδ5. 1-ς; ἴδε ἴοῃε 5 ποσγε ᾿ἰκὸ παῖ οὗ ΤἐΓεπιϊδἢ; δηὰ ἴΒ6 ρεου τὶ !65 
οὗ ἰαηχύασε σδαγδαοίοσϑῃς οὗ (Π5. 1-- ἀσὲ ἰδοκίης στο. (3) ΤὮε δγ ας 
ἴοστω ἰ5 αυϊῖε αἰ δογοηῖ; [815 ΒΟ ΟΏ; δ85 ἃ ρυτσεὶν ἀγατηδς ΡΙδη δηὰ Ἔχο- 
ουαὔοῃ; ἰξ 18 ποῖ ἴδε υἱΐεγϑηςς οὗ ἃ ϑρεδῖκοσ θυΐ (παι οἱ Δῃ γί ϊϑί. “Τδα 
δητε ρΐθοα ὑῬσοςθεαβ δυηϊὰ σμδηρίηρς νοὶςεβ; πα ἴδοσα ᾶσὸ ποῖ ἔενοσ ἤδη 
ἴδη νοἷςε58 ἴμαιϊ δὲ πεασὰ οὔς δίϊζεσ ἴδε οἴβεσ. Βυϊ βίπος ἰδς ρσορδεῖ 511} 
τοϊδίης ἴ86 δηςϊδηΐ δι ξες ἔοσι οὗ [ἢς 517., (86 τψτὮο]ς {4115 ἰἸηῖο ἔνε 5{15., 

ΜΒ ἢ σὰ 4150 ἄνα δςίβ, [ἢ 5 σου ρ] τς 411 [μαι 885 ἴο Ὀ6 5Ξαἱὰ δηά ρὶνίην 

ἱϊ ἃ ΡετίΈς Εγ στουηάδα ἔοστω. (Εν. 8 8ἴ18. ΟΣ “"δοῖβ "᾿ δγὸ 61-8 653-16 γ1- 
τ ἡ), (4) Τε ΒἰΞίοτγὶςδὶ Ὀδοϊκρτουπά 15 σἸΏΟΙΙΥ ἀἰδετεηῖ, ὙΒοτα 
56 ΠΟ ἴζδος οὗ ἴδε ΞΕττίης δηὰ οἰεναῖθα Ἐτη65 οὗ 15818}᾽5 δς νι. ΤΒα 
Ὡδίΐοη 566 18 ἴο Ὁς ΥΟΕΥ 531}8}} δὰ ἑφηῖ-Βεδγίεὰ (64 {-. γ11: 4.); (8 56168}- 

685 Δα Δ᾽ [}]655Π655 οὗ ἰηάϊν᾽ 1815 15 στεδίοσ (610 1. »1-6), [86 ἸἀοἸαίσουβ 

ἰορμἀοηςΐο5 δηοουταρδα ΌΥ Μαηδβϑεῦ δά Ἰοὴρ ρῥγενδὶ]εὰ (61:4); δῃὰ ἴδε 

4 Ὧεν ὕὕνεῤγωηρς ἃ. ἑτγαεῖ.-]Ὡ ἃ. ἘΞεοδπαιοϊοξίε (τορος). 
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ΣΏΟΓΟ σαὶ ίουϑ ματα Ϊγ νεπίυτεὰ ἴο ἤδηὶς ἴῃς Κη Ορδηΐγ. ΤὍΤδα τεῖζη οἵ 

Μδηδ58βο ἢ Ὀεβῖ ΠΟΙΏΡ 165 τὶ [6856 ςοηα οη8. 

ΤΆὮε πεχὶ ἱσηροσίδηϊ οοηϊ υζίοη ἴο ἴῃς αἰβουπδίοη ψ3 σιδάδ ὉΥ Ἶνε. 
(ΒΙεεἰκ 5 Σέηὶ., δὴ εἀ,, σ8γ8, Ῥρ. 425 7.)). Ηε (οἸοννα Ετν. ἴῃ δϑϑι σπίην 

6:--γ6 ἴο ἴδε τεΐζῃ οἱ Μδηδϑβεςῖ, θαὶ οοποϊυ 65 ἰμαὶ )7.39 τὰ5 δαἀοα ἀυτ- 
ἴῃς ἴδε Εχῖϊθ. Ἐε βυγηχηδῦῖθ698 δἷ8 ἀσρυϊηδοϊ 858 [οἱ οτβ: “ὙΤΏυ5 (ἢ 5ἰἴυ- 
δίίοῃ ἴῃ 717-39 15 αυἱις ἀἰεγεηϊ ἔγουι ἴδδῖ ἴῃ 7... δὶ νὰ 8 ρσγεβεηϊ ἴπεσα, 
ΥἱΖ., Τόσα] ἀἰβοσγάοσ δηὰ ςοηζμυβίοη ἰη ἴῃ εχ βίην [εν 5} βἰδῖς, ἰ5 Πδσα 
Ραϑῖ; υυϑδὶ 15 ἴβοσζε ἔυαΐϊυτο, νὶΖ., (ἢ τε ϊἱθυθοη οὗ ν. 4», Ὧ85 Βόσὰ σομα ἴο 

855 δηὰ 885 Ὀδδη σςοηπυίης ἔοσ βοῦλα πὸ. ἴνμδὶ ἴῃ νυ. 1.9 τᾶβ 5{}}} 
Ὁη Βουρῆϊ οὗ, νίΖ., (Ὡς ςοηδοϊδίοη οὗ {με Ρεδορὶο, ἰετρίεα ἰη τΒεἰς ἰσουδ]ς 
ἴο τηϊςίσυϑε Ὑδ ἢ, ͵ 5 ἴῃ νυν. 1-29 (ἢδ πιδίη ἴἤδηθ. Βείΐπτεςη ν. δ" δηᾶν. 7 

ἴΒεσα γανγῃβ 8 σδηϊυγγ. Οἡ ἴδε οἴδοσ Βαηά, ἴπεσα ἤσαν }]8 ἃ σεσωδ ει Ὁ]8 

δὲν τὶ Ὀεΐτσαοη νυ. 1:29 Δηα 1588}, ςἢ. 40-66.᾽᾽ (Ουοιςά του Ὠχ.ἰ"τ., 

Ρ.333.). Ἐπν.᾽5 νἱενν, 85 τη οαϊ θεά Ὦγ Ἶ-ε., δα5 Ὀεεη δοςερίοα {0}}Υ, οὐ τ ἢ 
Ὀυϊ 5 'ρϊ νατδύοηϑ, Ὁ 812. (ΖΑ͂ 7., 1, τᾶϑι, τόσ 2), ΕΞ. (ξης. 

Βνὰ!., ατὶ. Μιί.αδ), (Βε., Καα. (ξέμὶ., 11, 4,163. 7), ον. (ξέρη), τοι, 

Σ83-6), Ροηϊ (Τ᾽ λεοὶ. διμαΐξη, 1802, Ρ. 340.), Κα. (ὐημὶ., 1803, ΡΡ. 3297)), 
Ὧσ. (Ἰπίν., ὈΡ. 333 2) δὰ θυ. (Ζισὸϊ Ῥγοῤδείεη, το1ο). (οσ., Βονενοσ, 

ἴοῦ ἃ ἔπις τοδιηϊδί πο ἴἢς δυο ς οὗ ἰμ656 σ“δαρίετβ (ΖΑ͂ 7. ΙΝ, 
Σ884, 89 Λ,; 350 αἷ53ο Κιτγὶς., δ οοίγίμδ οἵ ἐ8ε Ῥγοῤῥείς, 1892, Ρρ. το; 
δηὰ νυνδὴ Ἡ., 1τοοϑ), ἀγρίης (1) ἴπαὶ ἐνειγιβίηρ τ ΒΙΟΒ ΤΥ Ὀς Ὀτουρβὶ 
ἰοστνασὰ ἰπ βυρροτί οὗ (δεὶς οτἰχίῃ ἰῃὰ Μδῃδϑϑε 8 ἀδὺ δρρ] 65 δαι8}}Ὺ 
ψῈ}} το ἴῃς τας οὗ ΑΒΔΖ (2 Κ. τό; οἵ. ΜΙ. 67). (2) Τμδὶ ἴδε οτγἱρίη οὗ ἴῃ 68 

ὈοΟΚ πουϊὰ θα ἱπεχρ]ςδὉ]6 ᾿ξ ΜΊςΔΒ᾽ 8 ποσὶς οεαβοὰ τ] ἢ οἢ. 2, ἔοσ οἶ 5. 
4-ὁ ἄγε ἐῃουμρῇ ἴἰο οϑεῖ ἰῃς ρ]ΟΟΣΩΥ ἴομε οὗ ςἢ8. Σ-3-- ΧΕ ἴβδη ββου!ὰ 

ἴδετε Ὀς δα δὰ ἃ βεοϊξοη ἔτομχ ἰδ ἔτσης οὗ Μδηδϑϑοῖ Ὠδνὶηρ ὯΟ ἱπΠΠῸΣ οοῆ- 
πεςοῃ Ὑ1} ςἢ.58. 4--ς Ὁ Οἡ [δὲ Ὠγροίεϑβὶ5 οὗ ἴῃς ἰαῖε οὔἱρίη οἵ ςἢ8. 6-7, 

(εΥ 5δου]ὰ ᾿πιπιθάδίοὶν ἕο ]ονν οἢ.8. 1--3, δίπος [ΠΟῪ ρσὶνε ΓΕΔΒΟῚ5 ἴοσ [86 

ἀγαςῖὶς ῥα ηἰβησηδηϊ ἴπετο (Ὠτοδίεηθα,. (3) Τδδὶ 61:--γ' βῆονγβ ἴγδοςβ οὗ 
ἴῃς δυῖδοσ οὗ οἶδ. 1--3, Ββανίης ροτίεςϊ ρα γα} ] 615 ἰη 1 δαὶ (6. ῥ., 15. 12 πα 614) 
85 ὙψῈ]} 85 ἱπ (6 δα άγεβϑϑεβ οὗ 15δ᾽ δὴ ἔσουῃ ἴδε σεῖΐχῃ οὗ Αμαζ. (4) Τβαδῖ 
ἃ ἰαῖς τ σϊκεϊηρ ΟΥ̓ῈΣ οὗ 77-29 γγυϑῖ ὈῈ σταηϊοά. 

Νον. δἴ οὔος σερ] δὰ (ΖΑ ΤΖ). ΙΝ, 288 5.) ἴο (ος. (1) ἴδδι οδβ. 6-} 
ςοηϊδίη πο ἰδουρσῶϊ ποῖ ἐχργεβϑαὰ ἰῃ οἶ8. 1-. ψὩϊσἢ οοὐἹὰ βοσνα 85 ἃ 
Γεδϑοῦ ἴοσ ἴἢς ἰπτγοαῖ ἴῃ 313; ΓΕΆ5Ο ἢ 5 δῃΟΌ ἢ ἃτα βίδίοα ἰῃ “8. 1-; 8ηγ- 

(ἀϊηρ ἔυσίμεσ πουἹὰ θὲ βυρεγβυουβ; (2) (μδὶ ςὮ. 6 ςδπηοῖ ὃς τεραγαδὰ 85 
ἃ οςοη(ἰηπδίίοη οὗ 312 β'ποε ἴδς τερσοβεηϊδίοη ἴῃ 61 8. 9 ὙΏΟΪΪΥ αἰβογεηῖ 
ἔτομι ἴδδῖ ἴῃ σἢ δ. δηὰ βοδσοεὶν οοηςίβίοηι τ 1; (3) ἰλδῖ ἴῃς Ἰυάρτησηὶ 
ἴῃ 312 ζσογγδβ Ὀδοδῦβε οἱ [ἴῃς 51η5 οὗ ἴδε ἰεδάεσβ, ὑτίεϑίβ δὰ ρσορδεῖβ, 
ἩΟΓεΔ5 ἰῃ 6-) (ἢς σἴδῖρε ἰ5 αὐ ΚΟΏΘΣΑΙ (73) δηὰ ἀρδίηβε 0 βρεςΐδὶ 

οἶ45565; (4) ἴδδὶ 1 οἢ5. 6-7 οοσης ἔχοι ἴδε ἴἰπης οὗ ΑΒΔ2Ζ, 8459 (οσ. ἀδοΐδγεϑ, 
“ΠΟΥ σδῇ ΒΑσΟΙΥ βἰδία (6 στουηαᾶβ ἔοσ ἴδε ᾿υάρστησηϊ ἱῃ ς85. 1--3, υἱϊετεὰ 

ἴῃ ἴῃς {πῆς οὗ ἘεΖεκίδὰ (76. 2618); (ς) (δὶ ἴπ6 ῥσγορῃεϊ ἯὯο 80 5ΠΔΓΡΙΥ͂ 



Ι4 ΜΙΟΑΗ 

δηϊΔρβΟηΐ865 ἴῃς τὶοϊκοα Ἰεδάοτβ ἴῃ ἴῃς ἔπιες οὗ ἰῃς οοτηραζαίνεϊυ ροοὰ 

Κίηγ, Ηεζεϊκίδη, σου]ὰ ποῖ ὃς Πκοὶν ἴο Ἰεῖ ἴῃδπὶ ρ858 δἰπιοξέ υπποϊςεὰ 
ἴῃ ἰῃς τείχη οὗ ΑὮδΖ, δὴ ἜἼχοθβαϊηρὶν πίςοκεὰ Κίης; (6) τμδὲ “τὰν Ῥεορὶς᾽; 

5 ἴδε οδἦεςϊ οὗ [88 ργορδεῖ 8 οοπηραβϑίοῃ ἰῃ ςΒ8. σ- 3, Ὀυ ἴῃ οἶ5. 6-2 ἰἴ 5 

ἴδς οὈ͵]εςξ οὗ ἢΪ8 ττδῖῃ. 
ὙΝΠάεθοοσ, ἱπ 1884 (0) ὲ Ῥγούίεεί ΜΊίοκα, Ὁ. 57), δάδμεγεβ ἴο Μ|ςδῃ 8 

ΔΌΒΟΙΞΒΙρ, βίδιίηρς (1) ἴμδι αἰ ογθηςοβ ἴῃ αγιϊςς βίσυςίυτε δηα ΤΏΔΠΠΟΓ 
οὗ ργββοηίϊδιίίοη ἂο οὶ ποοαββασν ἰηνοῖνε ἀἰδογοηῖ δα βοσβδίρ; (2) ἰῃδέ 

83 ἴετα 858 ΒυπΊδη 5δοσίβος πηᾶος ΑΒ82 δῃὰ αἷϑο πάθος ΜδηδϑϑεὮ, ἰἰ 15 
4υϊα ρσοῦδο]ς ἴμδὲ ἴμογα εστα βοῖὴα 80 ῥσδοιΞεα ἰΐ, δί ἰεδϑὶ ἴῃ βεζσζεῖ, 
ἱπ (8ς πι6 οὗ ΗοΖζεοκίδη; (2) ἴδὶ ἴῃ γ8 [6 πογὰβ “ρσίπος," “υάρε;,"» 
“κτεαῖ οὐε᾽" δζὲ υϑεοὰ οοἰ]ες νοὶ δπα ἴὰυ5 ἀΐβρσονε ἴῃς σμβασρε ἴῃδὶ 
ἴδε Ἰεδάδσβ δὲ ποῖ ἀεπουηςδὰ ἴῃ 1656 σβαρίοτβ. [Ἃπ 1887, ΕΥ. ἀεξεηἀ δά 

τῆς δυιμοητς οὗ [815 πιδιογίαὶ οἡ ἴἢς [ΟἹ] ον ὅτου 8. Ὑ8ΒΕῈ ΟΠδρίοσβ 
ΨΈ͵Ο τη ἴῃ ἴ86 Ὀορίπηΐηρς οὗ Ε6 ΖΕ κ14} 8 τείχη ἤδη οοηαἸ ΠΟΠ5 “τ γα 

Θϑϑθη τιν ἴῃς βατὴς 85 ὑπο Αἢ8Ζ. Τα τεϊ σίου ἔογπλδ] 5πὶ δἰ υὐεὰ 
ἴο πῃ 65. 1: 10:2 15 80]]Υ ουϊ οὗ ἱκεερὶπρς ἢ τῆς τεῖσζῃ οὗ Μδῃδβϑεῦ. γ1- 
ἷ5 δὴ ἱπάερεηάδηϊ βεςοη δηὰ [86 ἱπηπηοσα! Υ ἴΒεσε ἀεβογ ρεα τὰ 8 ροϑϑὶ- 
Ὁ]6 ἴῃ ΗοΖε κα} 5 ἀδύ; θυς ἕξ ἐξ πγυβὶ Ὀς ἱπίεγρτοῖεα ᾿ΣἸΟΣΑ]Ϊγ, ἰἰ 15 Ἰητ6ΠΠἰσὶ- 

Ό]6 πεῖῖμεσ 85 οογαϊηρ ἔστοπι Η ζε κα 5 τεῖση ΟΣ ἔσομι ἰμδϊ οὗ Μδηδϑβ96ἢ. 
Τῆς ΠορΡο οὗ τεΐυσηῃ ἔτοπι Αϑϑγτὶα δαπὰ Εργρί ἰ5 ἱπαϊςδῖνε οὗ ῥὑτθ- Ἔχὶὶς 
οτίρίη; ἰῃ ευΐετο- 5688} 18 ε ΡΙδςα οὗ εχὶϊς 15 δ΄ ναγ5 Βα γίοη δὰ (ΒΔ]- 

ἀκα. Βυὶ ἰξ ἰἢς Ἑςμαρίεσβ σαυϑὶ θῈ δϑβϑίρηεα ἴο Μδῃδϑϑθἢ᾽ 5 σεῖρῃ, ἰΐ 15 
5111 ΓΕδϑΟη Δ Ό]6 ἴο δϑϑίρῃ ἴβεσὰ ἴο ΜΙ δ, στο ΤΑΥ͂ Βανὸ Ὀδδη 511} ἰνίηρ. 

Ιὴ 1887 «150, ϑῖ8. (Ὁεβολέοε ἀ. γοῖξες ]ϑγαεῖ, 1, 634), Ἔἐχρσγεβϑεα ἢΐ8 

οοηνϊςοη οὗ ἴδε Ροβίεχις οτρίη οὗ ςἢ. 6. Τῃ 18ρο, Οἷοε. (Βεώγαρε ΞΩν 

.]εραίαλνηξ, 216 7.) ἀεοϊατεὰ Ὠἰπ)56}} τ] ἢ Εν. 85 ἴο 6:--γ4, θυὶ αϑϑὶρτιοὰ 
η1- (0 ροβίἊεχι!ς Ἐπιθβ. ΕἸ. (1801), οἡ ἴπε6 οἵἴμοσ μδπὰ, δηάοσβοβ ἴ86 
διρυτηςσηβ οὗ (οσ. δηὰ ΕΥ. ἱπ Ὀε ἢ 4} οὗ δυϊοη οἱ δηὰ διίζεσηρίβ ἴο 6898 

811 αἰ θηςυ  ε8 οὗ οοππεςοη ΌΥ ῥἱδοὶπα οἢ58. 6-7 ἱτπητι θα ἸδίεΥ δέῖοσ ὉΠ. 
1- δηα ΌΥ τϑαγγδηρίηρ ἰδς ἰεχί ἴῃ 115 ΟΓΟΓ: 61-Ὁ γ1-96 664-16 715. ,.7.12 γ14.30] 

Ιῃ 1892, νε. αραΐη ρυΐϊβ Εἰγηβοὶῇ οὴ τοοοσὰ (Κα ἰείρμε Ῥγορᾷ., λὰ εἀ.), 5.1 

τηδϊηϊδι ἰὴ ἴἢ6 ῬοΟβϑΙ Ὀ1Π1ΠΥ οὐ Μ|ςβἢ᾽ 5 δι που; ρ, Ἔνθ ἴῃ ἴῃς ὃρὲ οἱ 

Μαδμῃδβϑθῇ, ἴοσ 61:-8, ἀδοϊατίηρς 6515 ἱηἀεροηάςηϊ οὗ 115 οοπῖοχί δηὰ υἱίδουῖ 

ἰπαϊοδίοηβ οὗ ἀδδηϊο ἀδίε, δϑϑιρηΐπρ 71-5 ἴο ἴῃς ρεγ οὐ οἵ Μαίδοδὶ, δηὰ 
ἔο]ονίης Οἷ6. τ] τεΐεσεησς ἴο 71-2, ΤΙῃ 1803, Κοβίεσβ, ἰἢ σοηηθοῦοη 

ὙἹ ἃ ϑεδυοηρ τονίενν οὗ ΕἸΝ.᾽5 σοσατηδηΐδιυ (ΤΑΤ.., ΧΧΝΊῚΙ, 249--274), 

βϑυρρεκίεα τἴῃς ροκίεχι!ς οτσίη οὗ ἴ[ἢε5ς σδαρίοσβ, οἰ ρ ΤΥ τνοσάβ δηὰ 
ῬὮΓΑΘΕΒ 85 σδδγβοίεσβιῖς οὗ μοβίἊχι!ς ἰδηριαρο δηα τπουρῆῖ. ὙΠ6βς 
σΒδΔΡίουβ τνόσα γι το ἴο ἐχρ  δὶη ἴδε {4]1 οὗ 7 ἐπ 58] θη 85 ἀυς ἴο ἴ8ε οοτ- 

τυρὅοη οὗ ἴδε ζεοῃοσδαίίοῃ σΟὨ ΘΙΏΡΟΓΑΣΥ ὙΠ ἰΠαὶ ἀἰβϑαϑίοσ, 1 Ὀοΐης πῸ 

Ἰοηρος Ὀεϊονθα παῖ [μὲ “Ὠ:]άγοη σὰ ρυη βηῃδα ἔογ (ἢς 51η5 οὗ ἴῃς ἔαίῃος. 
ΤΈε ροκίἔοη οὐ ΟΑϑπι. (1:86) ἰβ8 πδᾶσ ἴο ἰδαϊ οὗ ἵν 6., ἔοσς ἢς Βοϊὰβ ἴο 

ΜίοΔΒ’᾽ 5 δυ βοσβὶρ οὗ 61-5, 8 υπαοοὶ δα 85 ἴο 653-195 Δηὰ 71-6 δηα τεχασαβ 



ἩΗἩΙΘΤΟΕῪ ΟΕ (ΓΕΙΤΙΓΙΘΜ 15 

79 85 ἃ 058π| ςοπηροβδά οὗ ἔγαρτηθηῖβ ἔσο νατίοιιβ ἀδίἊεβ, οὐ πο 
)}6} ροϊηΐβ ἴο ἴῃς εἰσι σΘΠΤΌΓΥ Β.6. ΟΥ̓ 115 ΖοοσταΡΒΪς8] σοϊεσεηςεβ, δηὰ 

γ" το ἴδς ρεγὶοα θεΐψαθη ἴῃς {4]] οὗ Τ᾿ ἐγυβδ] τη δηὰ 15 τευ] ΐης. 
Νον., ἰῃ ᾿ἷᾳ ΠΟΤ ΘΠ ΔΙῪ (1807; 2ἃ εἀ., 1905), οοηϑβίάετς (ἃς τεῖζῃ οἵ 

Μαδμββϑθῆ ἃ ροβϑὶ]Ὲ ἀδίς ἔοσ 61--,9, Ὀυϊ ἀεηϊεβ ΜΊςδ ἢ 5 δ πουϑδΐρ ἔνθα 
σετε Βα με δαἷϊνε. Ηε πουϊὰ Ἰοςδῖς 571-39 ἰη ἴῃς ρεποά Ὀεΐνεθῃ ἴῃς 
ἄξεοζος οὗ Ογγυ δπὰ ἴδ ἰουτηον οὗ Νεβοιηΐδῃ ἴο 7 γυβδίθη. Ὦγχιῖρα. 
5. ἐποϊϊηςὰ ἴἰο ἄρστεὸ τὶ Ετν. δηὰ ἴο ἀδην ἴῃς ποΟοβϑὙ οὗ βερδγδίης 
1.9 Δηὰ Δοβί σης ἰἴ ἴο ἃ ἰαῖοσ δῦ. (με. (ΕΒ., ασί. ΜεταἈ), ταῦῖκεβ 
ὈοΙΒ ἙοὨδρίοσβ ροβίεσχὶ!ς δηὰ δηά 5 [δηλ σοηςογηδα στ ἰδς υνϊᾳυϊΐουβ 
Του ο 1165, 9.8. χῖνοβ ἃ Ἰἰοὴς |ἰ5ῖ (ΖΑ )., ΧΧΙΤΠΙ, τοο3, 164-171), 

οὗ ροβίεχ:ϊς Ῥϑσ8}16}5 ἴο 717-39 δη ἃ δϑϑῖσηβ ἴδ ψδοὶς οὗ 6- ἴο [86 Ροϑβί- 
Ἔχΐὶὶς ἀσὲ (1 δὲδὶ. Τἀκεοὶ. ἀ. ΑἸ. ΤεΞςί., τορος, Ὁ. 230). 

Μασγῖ (1904) «4115 οἢ.8. 6-7) “4 ςοηρ!οπιεσαίς, δε ἃ τορεῖθοσ ὉΥ ἴδε οοη- 
νἱοϊῖου ἴμδὶ ἀοἸνεγαηςε πλυϑὲ δ Δ]}}Υ οοσηθ, ἱπουρὰ [πε 5ἷπ5 οὗ [Ὡς ρῥγεϑεηΐ 

ἀειιδηα [86 οοηπυδηςο οὗ οὐ Ὑταῖῃ."" Οὗ [8158 σοηρίοτηεσγαδαία 61-Ὁ 15 
οὐξιοσίαὶ ἐχρϑηβίου; 665 θεϊοηρβ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ἴῃς ΔΓ σΘΏΓΌΣΥ, ΡΟΒΒΙΌΪΥ 
ἴο ἴδε εἰχίῃ; δηὰ ἢ. 7 ἴο ἴῃς βεςοῃά σδηὙ Β.0. Βυ. 4130 σϑϑοῖΐνθβ ἴῃ 6 
ἴτο σπδρίοεσβ ἰπῖο ἔσαρτηοηΐβ δηα ρἷδοαβ ἴθ: 4}} ἰπῃ ἴῃς ροβίςχὶ!ς δῶς 
(Οεξελ., τφοό). ΤΏς ἰα4531 οοτηπιδηϊδίοσ, νδη Η,. (1908), ᾿π515815 ὕροη ἴῃς 

ὉΠ οὗ ἴδε οδαρίοτβ δηὰ ὕρορ ΜίςΔἢ᾽ 5 δυίπουϑῆ!ρ, Ὀαβὶπρ ᾿ξ 411 ὩἸροη 
[6 Ὠγροῖβεπὶ9 ἴδδιὶ ἴ6 το σμδΡρίοσβ σα σοησογηθα ὙΠ Θατηδσία, ποῖ 
7εγυβαῖθ,, πὰ βηαΐης ᾿ξ ΠΘΟΟΒΒΔΙΤῪ ἴο ἰσδβροβα 7}}5.12 ἴο ἕο ον 75 (5ες 
αὐ 1ος.). 
ρὲ. (1910) 4]1οτγβ ΜΊοδὮ ΟἿΪΥ 31} [1η658 οἵ ἰεχί ἰη οἶ8. 1:-3. (5. 4-} 

ΔΙῸ δεϑϊ σης ἰο {πε Μδοοδρδεδη ρετοα (170 -Ἴοο Β.0.), ψὮΠῸ Σ᾿ 15 ἃ 
Ῥοεῦὰ τσὶ ἴδε ἰη ςοἰεὈταῦοη οὗ ἴῃς ἀεβίσυςοη οὗ ϑατηᾶγία ΌΥ̓ ]οδη Ηνγτ- 

ΟΔΠυ5 ἰῃ 107 Β.0. ΤὨΪ5 ΣΕργεβθηῖβ ἃ βίερ Ὀεγοπα [ἢς οοπο] βοη5 οὗ ἴΒς 
ἰοσεροίπς οὐ .5, ἰη ἴμδὲ Ηρί. ἰεανεβ Μ|ιοδἢ 1655 [Ώδῃ ΔΠΥ Ὀγενίουβ βο οἷα σ 

δηὰ 15 σοηδάδσηϊ ἴῃ 8 δϑβϑὶσησηδηΐ οὗ ἴῃς ποη- Μιςδἢ τηδίοσια! ἴο {86 
Μαοοδῦδοδη ρεσοά ἀπά ὄνεη ἰοὸ ἴῃς βρεοϊᾶς γεδῦβ ἴο ψβὶςἢ ἴῃς βενοσαὶ 

Ῥοδιὴβ Ὀείοηρ. ὐπέοτιυηδίεϊγν, [18 σοηδάδηςα σδηηοῖ Ὀς βμβαγοὰ ὉΥ 
Βοῃοίδτβ δὲ ἰασρα ἘΠῚ} τηοόσα ἀδδηϊε δηα σοαν ΠΟΙ ΠΩ ΠΟΙ ΒΙ ἀΘΥΔΈΏΟΙΠΒ ΔΓ6 
ἰοστι οοπιίημ. 

ΤὨΘ Τομο  510ῃ8 αγτινοα δ ἴῃ ἴπ6 10] ΠΡ ΠΟΙΩΓΊΘΠ ΔΓΥ ΓΩΔΥ͂ 

θὲ ὈΠΕΗ͂Υ ϑυγηπιαγθεά. ὙΏΘΓΕ 8 ηο ἰορίςαὶ ὑη 1 ἩΠ Πΐη Το. 6 
Δη4 7; [Π6Υ̓ Τέβοῖνα {Π6ΠΊ56 να 5 ἰηἴο ϑανθη 56 []00.8, ἢῸ οηςα οὗ νηΐ ἢ 
ΓοὨΠΘοΙβ Οἰοβϑοὶν τ ἢ ΟἰἴΠογ 118 ργεσβαϊηρ οἵ 115 Το] ονίης Ξε ΟΠ 8. 
ΤῊΣ ΡοΚϑΙὈ1 γ οὗ ΜΊΟΔΒ᾽ 5 δι Βοσβηΐρ γεπηαΐη 8 ορθη ἴοσ 6 δπὰ 
Ὁ ας 15 ΠΟῪ ἐχοϊυάεά ἔογ (μ6 τοπιαίπεσ. Ὑηεβε τνο βες 008, 
ἰοσεῖμεῦ τὴ ἢ δ᾽ δ, πυρῃς θὲ Ρῥ]δςοδά ἴῃ ΔΗΥ ρεγίοα οἵ ερτγον ἢϊβίοσυ 
δι ρδεαυεηΐ ἴο [6 δρρεάγδηςε οὗ ἴῃς ρτεδΐ ργορῃσείβ. ὁ" 566 Πὶ8 



τό ΜΙΟΑΗ 

ἴο τεῆδςοϊ (6 τίϑάοσῃ οὗ ἴῃ6 5αρθβ δηὰ ἰο Ῥείοηγ ἴῃ ἴῃς δαυ ον 841} 
οἵ ἴῃε ροϑβίἊεχι!ς ἀρὲ. η7: δηὰ η5 29 φογηδ ἀρρδγθῃι Ὀοίἢ οὐ οἵ 
ἴμε 886 σομα!]οη 5; 5γαε] 15 συ βεσηρ ὰΐ Βορίηρ, Ἰοοκίηρ δος 
Ὑἰ Ἰοηρίηρ, ρου ἴῃς ροοὰ οΪά ἀδγϑβ δηά ρῥγαγίηρ ἴοσ νεηρεδῆςς; 
[ΠΟΥ ἃγὸ Ῥεϑβί Ἰοοδίθα ἴῃ (π6 ἰδίεσ ροϑβίεσχι)ς ρεγίοά, αἱΐεσ ἴῃς ψοσκ 
οὗ Νεβειιίδῃ δηὰ ΕζΖγα. "11::5. Ποννανοσ, 15. τ ΠΟΪΥ ἀείδομοὰ ἔτομι 
1.8 οοπίοχί δηὰ 15 ἴο ὈῈ Ἔχρίδἰπεά 8ἃ58 σογηΐηρ ἔγοηλ [Ὡς Ῥεσίοα δῇΐγ 
[86 [41] οὗ Τεγυβαίθτα, θὰ Ὀείοσε (Π6 σευ ]άϊηρ οὗ ἴῃ οὐ νν 4115. 
ὙἼΠ6 ὕνο οδμδρίοσβ ἴῃ β6θηὶ ἴο Ὀ6 ἃ Το] ]δοοη οὗὨ τ 50  ]Δη 6 Ο}5 

ἔγαρτηθηΐβ, σοτηΐηρ ἔγοσῃ ὙΠ ΕΙγ βοδίζεσοα ρου οα8 ἀηα ἔσο δ ἰοαϑί 
ἴουγ ἀἰεγεηῖ δυΐμογϑ. 

ς. 7}ι|6ὲ ονηιαϊοη οὐ {16 Βοοῖΐ οὗ ΜΊοαλ. 

Ψψαγίουϑ δίϊοηρίβ ἕᾶνε δε τηδάδ ἰο ἰγᾶςα ἴῃ στονίῃ οὗ ἴῃς ῬοοΚ 
οἱ ΜΊοδἢ, βἰδγῆηρ ἔγομι οἢ 5. 1-3, 115 ογρίηδὶ πιοίευβ. ὍΘ νἱαν8 

οὗ Κοκίοσβ δηὰ ΕἸΒογϑὶ βαᾶνε θῇ δίγεδαυ πηεη οηθα. Μαγῖ Ἴου- 
5146 Γ5 41“3 δηά 6", Ἰοϊμδά ἰορθίμαγ ὈῪ 45, (ῃς ἢγϑὶ δα οη ἴο οἢ5. 

1-2; ποθ {ΠΟῪ τονθδὶ (ἢ6 οἰοβϑαϑί συτωραίῃυ τ ἢ (ἢ6 οἰ ἢϊοΔ] ἴοηο οὗ 
ΜΙίςΔἢῆ. ὙΤὨ15 οοηϑεϊαυϊεα [6 ῬοΟΚ 88 ἱΐ εχ βίδα ἰὴ (ἢς ἢ σε ΓΌΓΥ 
Β.Ο. ϑδοιβονδβογε Ὀεῦψεεῃ (5 ρει οα δηά ἴῃ βϑεοοηά σθητΓΥ Β.6., 
ΌΥ νδγίουϑ ὑῃκηονσι βίαρεβ, 4-οἾ δηὰ 6"--,γ" σεγα ἱποογρογαίθα. 
ΕἸΏΔΙΥ, ἴῃ ογάεγ [μὲ [06 ΡΓΟΡΏΕΟΥ ταὶρμΐ ποῖ ἐμὰ ἢ ἀδηυποῖδ- 
ἄομ, (6 ΜαἼοσδθδδᾶμ ὑβδῖτηβ ἴῃ 77. 2 ψεσεὲ δα ἀθά. (όσγη}} (Εὐηὶ.) 
[ο]]ονγ5 Κ οβίεγβ ἰῃ ραγί, τηδκίηρ 6᾽΄.--7)5 [ῃς τοὶ δα ἀϊξίοῃ ἴο Ἑἢ8. 1--3. 
ΤῊΪ5 σου ηοα ρῥχοάυοϊς υηάογνγεηΐ ἴννο σαν] 5] οη 5, γϑὶ σεσεϊνίην 

85 ἰΠ5ΟΓΠΪ ἢ 5 41... 16 κι. διὰ Δηά Ραΐηρ οοτηρ οἰοα ὈγΥ ἰῃς δάάϊ- 
ἰἴοη οὗ 412. 5. 46 10 ς(. δ,,7,,20 ἔγρχῃ (ἢ6 μαπὰ οἵ με ἤηδ] γεάδοίογ. 
ϑίδνογθ, πούγανοσ, πη 45 ἴῃ6 στον οὗ [ῃ6 ὈΟΟΚ σοπηξοίοα νἢ (Β6 

ἰοηρίῃ οὗ ἴῃς νϑτίουβ Ροδθῃλβ ψΐϊσἢ σοπϑθξαϊς 1. [Ιη (ἢ5. 4-'ν72 ἃ8 
ΓΕΔΓΓΔηρΡΟα ΟΥ̓ ϑίενεγβ, 1 Ὠάρρθηβ [πδὲ ἴῃς ἰοηροϑί βοειὴ σοπλ68 

ἢγϑί ἴῃ δδςοὴ ομδρίεγ, δηὰ ἴπθ βυςοθθαϊηρ ὁη65 ἃῖὲ δα ἀβά ἴῃ (ῃ6 

ογάοσ οὗ [μεῖγ Ἰεσησίῃ. [1{158 αυἱὸ ενϊάδης [Πδὲ 411 δἰἰοτηρίβ οὗ (ἢ}}5 

βογί ἃγὰ ἔυ]ς, δηὰ ἰἢδὲ ἴῃ [ῃΠ6 ἀρϑεῆςε οὗ δὴν ἀδβηϊίς ἀδίδ ἱΐ 15 

ἱπΊΡΟΒ510]6 ἴο βθοῦγε βθῃογαὶ δοοερίδηςσε οὗ ΔΗΥ͂ βεετθ, ἤουγεν 

ἱηρεηΐουβΒ. ὙΤὨ15 ρογίοῃ οὗ [ἢς Ὠἰϑίογυ οὗ ἴῃ6 ὈΟΟΚ [5 Ἰοβὲ θεγοηά 
ΓΕΟΟΥΨΕΘΓΥ. 
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2. ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕῚΊ ΜΙΟΑΗ. 

:. Ἡῖΐς Ναρι. 

τς 15 ποῦν οἵ ἴπ6 τηδη Μίςδῃ. Οὖχ βουγοδβ οὗ ἱποστηδίοη 
ΓΕΑ Γαΐηρ ὨΪπλ ΔΓῸ ΝΕΙῪ ᾿ἰπλϊεα, θεΐῃρ ςοηβηδὰ ἴο (ἢ.8. 1--2 δηά 76. 
65, ὙΠ ἤδὴθ Μίοδῃ νψὰβ ἀουθ 1658 οοσωσηοῃ διηοηρ ἴῃς Ηδ- 
ὕγενγβ; τόσο ἴδῃ ἃ ἀοζΖδοη ἰηάϊν! 415 ὈΘΔΓ 1ἰ, ἴῃ Ομδ ΌΓΤΩ ΟΥὉ 8ῃ- 

οἴδοσ, ἱπ ἴῃς ΟΙΪά Τεβίδιηθηί. Τῆς ροβϑεϑϑίοῃ οἵ (ἢϊ5 ἤδῖηβ, τηθδῃ- 
ἵν “7 μο ἐς κε Υαλιυεῖ 7)", 15 πο ἱπαϊοδεοη οὗ ΔΩΥ ὑη 388] ἄερτες 
οὗ τε] ρίουϑ ἔεγνουγ οἡ ἴῃς ρᾶγί οὗ ἴῃε ργορῃδὶ᾽ 8 Ῥᾶγϑβῃῖβ οὐ [δι ῖγ; 
ΠᾶΤη65 Γοηίδίπΐηρ ἴῃ6 δα οὗ ἃ οἰ ἃΓῸ ΝΟΓΥ σομγοη ἴῃ 8]} 

δεηλτς ᾿ἰογαΐαγε, δηὰ ἰῃ ἴῃς ΟἹ Τεβίδιηεθηϊ ἀγὲ ποῖ 1η γεαυ θη Υ 

Ῥοσῃβ ὉΥ ἰηάϊνίάτν2}5 οϑε ραζεηΐβ ψ σα ποῖ ῃοίδα ἴογ γε σίου 
ΖΕ]; 6. ρ.,. ἴῃε οὐ] άτεη οὗ ΑΠᾶὴ δηά ΑἢδΖ, ἰο- υὶϊ, ΗἩδζεκίδῃ. 

Νο Δ] ]}υϑίοῃ ἴο ἢΪ5 [Δ η}}}γ 15 πγδάδ ἴῃ ἴῃ ΞῈ ΡΟΓβΟ ΓΙ ΡΟ ΟΥ 686 ΏΘΓΕ, 
ἃ δεῖ ψ ὨΪΟὮ ΤΔΥ ἄγρα ἴογ 5 ΒΔ 016 ΟΥΙΡΊΏ 85 ἃ γηδῃ οὗ (ῃ6 ΡξΟρΙβς, 

1κὸ Απηοϑβ; οὐ ΠΔΥ͂ ΓΊΘΓΟΙΥ Ὀ6 ΔηοίμοΓ ἱπαϊςδίοῃη οὗ ἴΠ6 8611- δοίην 
Ἑδαγδςίεγ οὗ πε ρσορῃείβ. (οηοοσγηΐηρ ἴδε ᾿ίηοαᾶρσε οὗ 0 1658 (ἤδη 
βἰὶχ οὗ ἴῃ6 ῥγορμδίβ ποίῃϊηρ 15 γεοοσγαβά. 

4. Ηἰϊ: Ἡορι. 

ΤΙ Δρρεϊ] δου “ Μογδϑῃξ ς᾽ (τὖ 76. 2615) ἰ8 Δρρ]οἀ ἴο Μίοδῃ 
ἴο ἰδίῃ ριυ 5} Ηἷπι ἔσγοπὶ [86 ΣΊΔΩΥ Οἴμοῦ Ῥεδγοσϑ οὗ ἢἰβ ἢδηγε; δηά 
Ραγιςυ]Α ν ἔτομι ἢἷβ8 ργοάθοθβϑογ, Μ|ίςδίδῃ θδη 1πλ]8}}, ἢ τ Ποτ 
[6 5 οομιἔιιοα ἰη τ: Κ. 2225, βογα ἃ ρῇγαϑε ἔγογῃ ἢϊ15 θοοῖς 15 δϑογ θεά 
ἴο ἔπ6 δαυ]ος Μ|ΊςβΔη. Ὑΐβ ἀδϑογρονα ἰοστ ΔρΡΡΑγθη ΤΥ ἰάεηι- 
βΒ65 ἢϊ5 ἢοσης ἱἢ Μογεβμείῃ- δίῃ (1). ΤῊΪ5 πάπα 1 ρ]1685 ἃ 
Ἰοςδοι ἰῃ ἴῃς ἴονν 8115 θογάθσίηρ ὑροὴ ῬὮ]5ης ἰοττιίοσγ. ΤῊΘ 
ΙΙ5ὲ οὗ ἰοττῃβ ἴῃ 1 5: ονοσ ψ οι ἴθ6 ῥγορηδξ ρουτβ οαἱ 15 στίεῖ 
866 128 0 ἢᾶνὲ Ὀδδη ϑεϊεοίϊοεα ἔγοπὶ ἴῃς βάγὴβ σερίοη δηὰ 80 ἴο 

οομᾶγῃ [Π15 ἰοςδοη οἱ Μογοβῆοίῃ. ΕΘ οστηοσο, ἴῃ 6 Οηο- 

"πασίοοη διὰ ἴῃ ΤΘγοσης 5 ργείδος ἰο ΜίἼοδῃη, Μογεϑῃείῃ 15 ἀδοϊαγοὰ 

ἴο δε 8 58:18]} ΥἹΠαρο ἰο ἴῃς δαϑδὶ οἵ ΕἸθυΠΘΓΟΡΟΙ 5, ἢ 6 ταοάογῃ 

Βε-- ΠΡ τίη. 
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ΤῊΙ5 τορίου δηὰ [15 β'σηϊδοδηςε ἰῃ ἴδ ἰταϊηϊηρ οὗ ΟΟσ ὑγορδεῖ δζεὲ [8.5 
Ὀεδυθ  Υ ἀεβοσ θεὰ ὉῪ ΟΑϑπι.: “1ἰ ἰ5 ἴῃε ορροβίϊε ἐχροβυγσε ἔσο ἴῃς 
ὙΠΙᾺΟΓη 655 οὗ Τεΐίκοδ, ϑοπὶς βενεηίδεη στ} 65 ΑὝΑΥ 8ΟΙῸ55 ἴῃς ᾿δίεγβῃοά. 
Α5 ἴῃς Βοῃις οὗ ΑΠΊΟ8 ἰ5 θᾶγὸ δηὰ ἀδβοσί, 30 ἴἢς Ὠοσης οὗ Μ|ςδὮ ἰ5 δὶς δηὰ 

ἔοΣ 6. ὙὍὨε ἱστεχυ ας οΒδ]ς 81}15 ἃσα βεραγαίεα Ὁγ Ὀσοδὰ ρίθηϑβ, ἰη Ὡς ἢ 
ἴϊιο 3οἱ] 15 8|1υνΐ4] δηὰ τεὰ, τ ἢ σοοῦλ ἴοσ σοση 645 οὐ οἰἴῃοσ βία οὗ ῃ 6 

ῬΟΓΘΏἢΪΔ] ΟΣ δἰγηοβί ρεγεηηΐδὶ βϑίγεδιωβ. ΤὨ6 οἷἶνα ζτονεβ οἡ ἴῃ6 Ὀγδα8 

816 ὅποσ ἴζδη εἰἴδεσς [8οϑ6 οὗ ἴδ ὑ]δίη Ὀεῖον οἵ οὗ ἴδε ᾿υάδδη ἰ80]6-ἰδηὰ 
δῦονα. ὙΏεγε 15 μοσῦδρε ἔοσ οδί[ϊθ. θα ΣΔΌΓΓΔΌΓΣ Θνοσυίεσε, ἰΔτῖκ5 
ὅτε 5ἰπρίης, δηα δ δουρὴ ἰο- Δ Υ γοὺ ΙΔ ὙΆΠΟΣΣ ἰῃ ἴῃς τηδᾶΖε οὗ τἰῃς 
Ἀ1115 ἔος Βουσβ σιδουΐ το πῃ; ἃ πλ8 ΟΥ 8εοὶηρ 8 Βοιι56, γοῦ δσὲ ΠΟνῸΣ 

ουῖ οὗ 5'σῃὶ οὗ ἰῃς ἴγας6β8 οὗ δηείθηϊ ΒαριΔύοηῃ, δηὰ βεϊάουῃ θεγοηά βουπὰ 

οὗ ἴδε Βυτηδη νοΐος---ϑορῃογαὰβ δηα ρῥἰουρηπλθη Το Πης ἴο ἰδεῖν ἤοςκ5 

δηὰ ἴο ἐδοἢ οἴἢεσγ δοῖοββ ἴ6 χίεῃβ8β. ὙΒΟσῈ ὅ.ὰ ποης οὗ ἴπ6 οοηα! οἢ8 
ΟΣ ἰῃς οςςδϑδίοῃϑ οὗ ἃ ἰαγζε ἴοσχῃ. Βαῖ, κα (ἢ βου οὗ Επρίδηά, ἴδε 
ΟΟΌΠΌΥ ἰ5 οδα οὗ ν᾽ ]Π]ᾶρὲ58 δηα Βοτησβίοδ 8 Ὀγεοάϊηρ σοοά γϑοσωθῆ--- ἢ 

84 386 α δηὰ ἰη ἴονὲ τὴ ἸΒΟῚΓ 801}, γεῖ ὈΟΣάεγεΥβ ἢ ἃ ἕδσ ουτοοῖς δηὰ ἃ 
Κεδη νἱσίαηςς δηα 5651} }7ῖ. Ὅδὲ ΘΒ ΡΟΪΔ 15 50 ον ἀεϊδομοά 
ἔτοται 86 σδρὶῖδ] δηα Ὀοαγ οὗ ἴδε ἰαπὰ ἴο Ὀερεῖ πῃ ΒΕΓ 80η8 δὴ ἱηάδρεη- 
ἄεηςε οὗ ταϊηὰ δηὰ ἔεοὶηρ, Ὀυϊ 50 πιυςἢ ὕροῦ ἴῃς εὐρε οὗ (ῃἢς ορεὴ νοσὶ ὰ 
85 ἴο επάπε ἴΠ6πὶ αἱ ἴδε βδιὴς {ἰπ|6ὲ τ {πὶ 5εη86 οὗ ἴ8ε Σεβροῃβὶ 1 }1165 
οὗ ναγίαγε, ψῃὶς (ἢ 6 Δ. οηΔ] βἰδίεβσηθη, δἱοοῦ δῃὰ δἱ 6856 ἰῃ Ζίοσ, οουἹὰ 
ὨΟοΐ ΡΟΒΒΙΌΪΥ δανὸ βδασοὰ." 

4. Ἡΐ Ομ ιαγαοίεγ. 

Α τηδη οὗ ἴδε οουπίγγϑιαθ, κα Απλοβ, ΜΊςοδη νὰ8 γί τ] 
ΟἸεάγη 6855 οἱ ν᾽βίοῃ δηα ἔπη ἰοῦ [Ὡουρῃῖ. ὙΠα 51]1ρ]1ςἰγ δηὰ 96- 

οἰυδβίοη οἵ Ὠβ τις 16 ψογε οοπαυςῖνα ἴο “ΡὈ]αίη ᾿ἰνίηρ δηὰ σῇ 
(Β:ηΚίηρ.᾽" Ηδε ν 8 ῃοΐ τ ]1516α ὈγῪ [4156 βίδη ἀαγάβ οὗ ναὶας ἰα ρἷδος 
ἴοο ἰσῃ δὴ βϑηδίθ ἀροη ἴμοβα (μη ρ8 ψ ὶς ἢ ρο 50 τ τ (86 υϑιηρ. 

Ης δὰ Απηοβϑ᾽8 ραβϑϑίοῃη ἴογ 1υβέςε δηὰ Ηοβεοδ᾽᾿β μοαγὶ οὗ ἰονϑ. 

Κηονίηρ 15 ἔθ ον - σου σγτηθη ἱη γηδίο Υ, δη ἃ ϑυταρδι βίη ρ ῥγο- 

ἴουπμάϊγ νὰ {μεῖς ϑυ βογίηρ5 δηα στοηρ8, ἢἷ5 5βρι ξ Ὀυτηοὰ τ ἢ ἰη- 
ἀϊσηδίοῃ 85 ἢ6 Ὀθῃοὶα ἴῃς :π]υ δίς ἀπ ὑγτγάπην οὗ [μεὶγ στὶς ορ- 

ΡΓδβϑοῦβ. Ηδς νγ͵ἃ8 ρΓΟ- ΘΓ ΠΟΥ τς Ργορδεῖ οἵ ἴῃ ροοσ. Ηδς νὰ 8 

ΔΌΒΟΙ υἴο  Υ δα γ]6 85 45 {Π61γ σμδιηρίοη. ΗδἜ νουὰ ἀδηουηςε τὶςῖ- 
ΘάΠ685 ἰῃ ἰρῇ ρἷδοθβ Ἔνεὴ που Ρἢ ἱΐ οοβὲ Ηἷπὶ ἢ15 6. ὍὨα ἔοδι- 
ἰ6581.6 55 δῃὰ ἔογοβ οὗ ἢ15 σῃαγδαοίθσγ δηᾷ τεβϑᾶρα ἀθορὶν ἱτηργαβϑοὰ 
ἢ15 σοῃίοτ ροΟΓΑΓΙ65, 580 (δὲ δνθῃ ἃ σδηςΌγΥ ἰδίεγ ἢΪ8 Ἔχ ΠῚ ρ]6 τ)98 

αὐϊοά 45 βϑίδ] ]ϑηΐηρ ἃ ργθοθάθηξ ἴοσ 7θγει 85 ἔγεθάοσγῃ οἵ βρεθοὶ 
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(76. 2615)... Α πιδη οὗ (5 ἰγρα πιυϑὲ ΠΟ ΟΘΒΘΑΓΠΥ͂ ρῸ ἢἷ8 οὐ ΜΟΥ; ἢ6 
σδηῃποῖ 51 Υ] 50} ἕο ον μοσα οἴμογβ ἰοδα. Βγεακίηρ ΔΎΤΑΥ ἴγοτὶ 
[Πε ὑγορδοίβ οὗ ἴῃς ἀδὺ ψῆο ῥχοπ 86 ΟὨΪΥ Ὁ] 5ϑἰηρβ ἔγοτῃ ὙδηνεὮ, 

Ὦε ἄδγεβ ἴο ““ἀδβοΐαγε ἴο 7Δςοῦ [18 ἰγδηβρτοβϑδίοη δηα ἴο [β5γϑδὶ ἢ 15 
5ἰη,᾽ δῃὰ ἴο ροϊηΐϊ ουἭ ἴδε ἱπον δῦ]ς σοππμοοοη Ὀαίνθθῃ 5'π δηά 
Ῥυμίβῃτηεηῖ. Τὸ [Π6 «ΖΕ 5 οὗ 7 γι 5α] τ, ργοιὰ οὗ {Πεὶγ σδρίϊδ] 
δηα ΟΠ ΠΑΙ͂ σοπδάεηϊ οὗ ὙΔηνο᾽5 ῥστοίεσοῃ, ἢ6 υῃβ]η Πρὶν 
ΔΏΠΟυΠΟ65 ἴδ ον ΓίΏΓΟΥ οὗ [ΠΕΡ οἰϊγ. (ΟοἸρ]εἰοῖν ἀοτιϊηδίοα ΟΥ̓ 
ἃ νἱν!ἃ οομϑβοίοιιϑηθβ5 οἱ οὐ δῃά ἃ ἰεγνϊὰ ἀδνοίοῃ ἴο 6 Ὠϊρῃεϑί 

Ἰηΐεγεϑίβ οὗ ἢΪ5 σου ΠΈΓΥ, Ὠ6 ροε8 [οσγίἢ ἴο ἢΪ5 ἰ845Κ ὑῃϑηση Κίηρ 8ηα 

Ων] ης 1016. Τὸ [Π]58 τηδη οὗ Κοοὴ ρεογοαρίίοῃ δηα βθηϑβι εἶνε ϑουϊ, 
16 νοῖςεα οἵ ἀυνγ ψὰ8 ἰῃε νοΐςε οὗ σοά. Α5 σψὶῖῃ Απιοβ δηὰ 
Ηοβεᾶ, ποῖα σ δηρεῖ ΠΟΥ Υἱβίοη Ψγἃ8 ΠΟ βΒΑΓῪ ἴο δγοῦϑε ἰῃ ὨΐΠῚ 
[ῃς Ργορῃδς βρίτξ; Βα ἰουηά δἰ5 ἀϊνίῃς (8]] ἰῃ [Π6 ΤΟΙ οὗ Ὠυπγδη 
ποαα. 

δ3ῷ. ΤΗΕΞ ΤΙΜΕΘ ΟΕ ΜΙΟΔΗ. 

1. Τῆς θοίς τὲ ὰν Ῥτορλιοοῖος. 

ΤῊΣ ΒΌρογβογ ρ ἢ. οἵ π6 θοΟΚ ρίαςθβ Μίςδῃ “ἴῃ (μ6 ἀδΔγ5 οἵ 
Τοίβαπι, ΑμᾶΖ δηὰ Ηθζεκίδῃ." Ταΐβ ψουϊὰ τηδκε Ηἷπὶ ἃ γουηρεῦ 

ΓΟὨΘΠΊΡΟΓΔΓΥ οὗ οί Ηοβεᾶ δηὰ 1βαἰδῃ. Βαῖ ἴπεγε 15 ζοοα γϑᾶϑοῃ 

ἴο θε ἴον τηδῖ ([ἢ6 ΒΡ Γβου ΡΟ. οἱ 81] ἴῃγοα οἱ ἔμ6ϑ6 θυ Κϑ, ἰη {ΠΕῚΓ 
Ῥγεϑεῃΐ ἔοστῃ δ ἰεδϑβί, ᾶταὲ ἀπε ἴο (6 ῃδηὰ οἵ 8η δαϊΐογσ. Τα βυρεῖ- 
ΒΟ Ροη οἱ Μίοδῃ 15 βξῃρροτγίοά ἴῃ ραγί γ 6. )δό' δ, ἢ ϊςἢ ἀδοίαγοβ, 
“ΜΙςδῃ με Μογδβῃς 6 ψγἃ5 ργορμοϑυίης ἴῃ (ῃ6 ἀδγβ8 οὗ ΗδΖεκίδῃ, 

Κίηρ οὗ 74}. ὙΤΪ5 ἄρτϑοβ δ γα] τ [Π6 σοηίεηϊ οὗ ΟΠ 6 
οὗ ἢἷ5 υἱΐογδηςα8, 6. ρ., ἰδ ΙΓ 86 ῃ5 ἴο 5Κείς ἢ ἴῃς οουγϑε οἵ 

ΘΕΠΏΔΟΠΟΓΙΡ ΒΔΓ. Βυΐ ΠΕ αυεϑίοη δ γῖ565 τυ ΠΟ ΙΠΟΓ οὐ ηοΐ ΜΊΟΔΕ 
Ῥτορβεϑίθα ἴῃ [ῃς σεΐξῃβ οἱ Τοίμδῃπι δη ΑΖ. Η]5 ἰοΐδὶ 51]|6ης8 

οοηςεγηίης ἴμα ϑυτο- ΕἸ ΡὨγαϊ 5} τναῦ, (ἢ6 ἄἀρρεϑᾶὶ οὗ ΑμὰΖ ἴο 
Αϑβϑογυτία δηά ἴδμε βιθβεαιεηί ἀεροτγίδθοη οὗ ἴῃ ἱῃμαρ ϊδη 8 οὗ “.8]} 
[Π6 Ἰαηὰ οὗ ΝΑρΒίΑ} 1 το Αβεγυτία (2 Κὶ. τς), γβακοβ 1ἴ πα ργορδ]8 
ἴπαι ΠΕ Ργορμδϑιθα σοῃίοτ ρογΔ ΠΘΟΊΒΙΥ ἢ ἴμ656 δνεηΐβ οὗ βυςἢ 
Τταοπηθηίουβ ἰηἰεγεϑί ἰο ὈοΙἢ Κίησάοπη8Β. ΤῊ5 σοη ἤΠ 68 ἢΪ5 ρτορ είς 

δοῦν! ἴο ἴδε ρεποά [Ο]ονίηρ 734 Β.6., ἑ. 6., [Πε τεῖρῃϑ οὗ ΑΖ 
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δῃα ἩδζΖεκίδῃ. Ηἰἴβ ἢγβί ργορῆθου (1 οοποογῃβ 1561 { τ (ἢ [ἢς 
δΔρΡΡιοδοβίηρ ἀεϑίτιςοη οὗ ϑαιηδγίδ, ψ ἢ τὶς 18 σου ρ] δα 1πλπ)]- 

ποηΐ ἀδηροΓ ἴο [ΘΓ 58 61. ] ΤΏΘΓα 15 0 ονϊάθηςς ἰῃ Εἰ 6Γ Αβϑυτίδη 

ΟΥ ὈΙΌΙΪςΑΙὶ γεσοσγάβ ἐμὲ 7ογιιβα 6 πὶ δηὰ 1 υ 8 ψεσὰ ἰεοραγαϊβεά ἰῃ 

721 Β.0., ΏΘΩ ΘΑΓΡΌΠ ονογίμσγεν ϑδιηδσίδ. ΝῸΓ ἀοε5 153418}} 86 ε τὰ 
ἴο δᾶνε δῃθ οἰραίθα δηγ ἱπητηθάϊδίδ ἀδηροῦ ἰο [8 ἰπ σΘοη πο ο ἢ 

στὰ τΠδἴ ἐνεηῖ. Ιπηάεοα, ΤυἀΔῃ νγὰ8 δἱ [μὲ ἔπηδ ραγίῃρ 115 τεσυ- 
ὰῦ {υὐἱραϊο Ὲ ἰο Αβϑυτία δηἋ ἤδηςδ 5816 ἴσοιῃ ἤδστη. Βυΐ [π6 τηθῆ- 
ἄοῃ οὗ ϑδιηδγία 845 511} βίδηἀΐηρ δηὰ ἀοοπιοὰ ἴο ἀδβίγιςἴοη 068 
ποῖ σοηῆῃς 0 ἴο ἴῃ6 ρεγίοα ὈΓΟΓ ἴο 721 ἰοῦ ἴμε ἀδίε οἵ (15 ἢγϑὶ 

ῬΙΌΡΒΕΟΥ. 4.5 ἃ πγαίϊοῦ οὗ ἴὰςΐ [86 Κη οὗ ἀεϑίτυςοη [ῃγοαιεηδα ὈΥ͂ 
[86 ργορβεῖ ἰη σ' γψαϑβ ποῖ Ἔχρογίεηςθὰ ἰῃ 721: ΕΥ̓ ϑαιηδγία. Νεῖμοσ 
(με ὈΪΌ]1 4] (4 Κ. 173) ποῦ ἴμε Αϑογγίδη γεοογάβ βρθᾶκ οἵ δὴν ἀδ- 
βίγυςοη οἵ ἴῃς οἰΐγ (ϑαγροῃ 8 4 μηαὶς, 1. τι 7.). Ἱπάρεά, ἴδε Ἰαζίοῦ 
αἰ ΠΟΥ 58 γ5, “16 ΟἿ 1 τεϑίοσεά δηά τογε [ἤδη ὑβεΐοτε 1 σδυιϑεὰ 
1 ἴο θὲ ἱῃμδθιϊοα.᾽" ἘΒυϊζ Βαγροη 8 Κἰπάηθ588 γγχἃ8 θυ ΡΟΟΓΙ͂Υ Τεραὶά, 

ἴοῦ ἴῃ 720 Β.0. ϑαιηδγία ἰοϊηθα 8 Ἷοοδι ΐοῃ οὗ ϑυγίδη ϑἰδίθβϑ, νἱΖ., 
Ηδηγαΐῃ, Αγρδά, ϑίπγῖγγα δηα ΤΠδηγαβοι ἴῃ ΟἿ6 τοσα εοσγί ἴο βῆ Κα 
οὗ τς γοῖε οὗ Αβϑυτίδ} [Ιπ 715, ϑάγροῃ 86 {ἰδὰ Ασδθίδῃ {068 ἴῃ 
ϑδαγηδγίδ  [ῃὴ6 ΡΓΟςΘ88 οὗ γερορυϊδίηρς δηά ΠΘΓΕΌΥ ἱπογοῦσηΥ 50 Ὁ- 
ἀυΐηρς ϑαιηδγία ννγὰβ οομ ἰηυδα ΟΥ̓ Εαγῃδάάοῃ δηὰ Αβῃυγθδηΐραὶ, 
δοοοσαΐηρ ἴο Εζγὰ 42: "- δ, Αἡ Αβϑυσγίδη βροόνθσηοσ γγ85 γεϑἰἀδηΐ ἴῃ 
ΘΙ Δ ΓΔ 85 ]δἴ6 ἃ5 64ς Β.σ.ὃ [{|5, [ῃογεΐογε, ὑγοῦδθ]ε [δ᾽ Μ|ΊςΔἢ 5 

ΡΓΟΡΒΕΘΟΥ͂ 85 ΒΡΟΚΘῺ δίΐογ 721 Β.Ο. δηά ἴῃ ἴδε ᾿ἰρῃξ οὗ ἴδε σεθεὶ- 
Ἰουβ δἰ τις οὗ ϑαπηαγία ἃρ ἴο δηά αἰΐεγ ἴῃαἱὶ ἀδίεὲ. Τῆς βρεοϊβς 
οσςδᾶϑίοη οὗ ἴῃς αἰδβοοῦγϑα ΤὩΔΥ̓ ἢᾶνα Ὀδθη (δ σΟΏΒΡΊΣΔΟΥ μα ς8]1εἀ 
ΘΑΓρΡΌη ἰο Αϑῃηδοά ἴῃ 713-11: Β.Ο., ΟΥ ΡῬεγθΔρ58 δεϊίεγ, δὲ σῇ ϊςἢ 

4 ΤῊΪΐβ 5 γα 8} οεγιδία ἰῃ νἱενν οἱ (ἢς δεῖ (δῖ πᾶς ραϊὰ ἐγ δυῖϊς ἰῃ γ34 Β.Ο., τ ὩἷΠῸ ϑαῖροῦ 
(Ρνίσην- Βναξνεεν, 11. 20 ἢ.) οσπυϊιεγδῖοϑ 1ἀδὴ πὶτ ῬΒ 58, Ἐάοαι δορὰ Μοῦ 85 Ῥδορίεδ 

ππάετς οὐ! χαύου ἴο Ῥαὺ ἰγτίθυϊδ τᾶῖο υπϊϊοὰ τὶ Αεῃάοά ἰὰ τενοὶ ἰ 713. ὍΔ τείδγεηςε ἰῃ 58τ- 

κοῦ Ν᾽ νμεγωά-] πτον., 1. ἃ, ἴο 815 δυδ͵εςου οἵ 74--ἀ ἰ5 Ὀεξί ἐχρίδἱποα οὗ ἴδε ποτγίμοτη δ᾽ υαἱ, 

ταῖπον ἴὕδὴ οὗ Ἰυάδἢ, εἰηος ἴΠς δἰαιεϊηειι ἰ5 πιδάς ἰη ἰπιηεά δῖε οομεςοῦ τὶ (Ὦ δὴ δεςουηῖ οὗ 

τς ονεζίετον οἱ Ηδιηδίὴ διὰ οἵδεῦ τεσίοῃδ ἰπ πογίδογῃ ϑυτα. ἥδίεγε ἴδε γείεγεμος ἴὸ Τυσ δῇ, 
ἱϊ πιδὲ βανα ὈδεΏ ἰΏ οοαοςου νἱ|ϊὰ ἴῃς τονοὶὶ οὗ Ηδῃηο οὗ ὕδζα ἰἢ 720, ἔοσ ἴδε Ν᾽ ἡπγμά-] πα΄. 
δείομψε ἴο ἴδε γεδ 717 8.0. δη ἃ ϑεσβοῦ 'Ῥῶ3 εηδεσεοῦ ἰῃ οἴδεν ὑδτίβ οὗ ῃἰ5 δ ρὲτα ἔσοσ 710-717. 
Βυιὶ ἴα ἀϊ συ! ἰο δες τῶν 1υἀ δὴ οὐἷν βδουϊἃ δανε Ὀδθὴ βεϊεςῖεά ἔοτ τηδπ ὔου, τῆδ Οζα τὴ 8 

αἶϑο ἰῃνοίνοά ἰῃ ἴδ6 τονοὶὶ διιὰ ουὐϊθη εἶν ρἰδγεὰ 8 τοοτε ὑγοτηίηοοϊ ρατί. Οἱ. ΚΑΤ. 3, ὑρ. 61) .. 
271. 
ἡ ϑαζου β 4 πησἷς, ἴ. 3ς, διὰ ἘΚ, σ 340, 1. 1) ἥ.; βες (ΟΡ, Ἱ, 403, διὰ ΚΑΤ. 3, 66. 
ΖΦ Ανηοὶς, ἰ]. ος ἥ. 
ᾷ Ο. Ξ. Ὑ.. 1οδη5, Α τευνέον εεάς σμὰ Τοοινενς, ΠῚ, τ37; [Π|͵ τοϑ. 
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τεϑυϊεα ἴῃ ἴῃ6 σατηραῖστι οὗ ΘΕ ΔοΠ ΓΙ, 704-701 Β.0. [1 18 ἸΏΟΓΟ 
ἴδῃ ῥτό 8} ]ε, ἰῃ νἱοενν οὗ (ῃε ρῥγενίουβ Ὠϊ5ίοσΥ οὗ ϑαπηδγία, ἴῃ 586 
γγ͵ἃ5 ἱηνοϊνεα ἰη Ὀοϊἢ διζεταρίβ ἴο ἴσον ΟΥ̓ [ῃ6 γοζκε οὗ Αβϑϑυγία. [Ι͂ῃ 

ΕΠ οΓ οᾶ86, ἴῃ6 ῥτορμεῖ 15 (δἰ κίηρ οὗ ἃ ἀδϑίγιςοη οὗ ϑαγλδγα (μδὶ 
15 ἰη (ἢ ζυΐυγα, ΜΕ] ἢς 5668 ἴο θῈ 8 ῥγείυάς ἰο ἴῃ6 ονεγὮΓΟΥ οἵ 
]ογυβαίοη. ΤῊΪ5 158 πιοσε ἰῃ οοηϑοηδηοα ἱ ἢ μα ἰδηρσυδρε οὗ 1 Ζ- 
(ἤδη ἴῃ νἱεῖν ἴῃδι [ἢ6 Ρτορμεῖ ἰοοκβ Ῥᾶοῖκ ὕροη ἴῃς ενεηΐβ οὗ 721 
Β.Ο. δηἀ τ8[κ68 ρα ϑδβίηρ ΔΙ ]υϑοη ἴο ἴδηι ἴῃ ογάεσ ἴο γίνε ψεϊσῃϊ ἰο 
15 ἀδοῃηυησίδέοῃη οὗ Γεγυϑαΐοιη. ὍΤῊδ οἷς οὗ [Π6 ρεπυΐηε τηδίο- 
τ] ἴῃ ς)8. 1--2 Ῥϑϊοηρβ ἴο ομα ρεγίοά δηά ἴμδῖ οἵ βῃογί ἀυγδίοῃ; 
1 πη] Υ μάνα Ὀδεη ἴπα ργοάυςί οἵ ἃ ἔενν εῈ 8 οὐ τη 8 δὲ ἃ Εἶτα 
οὗ ρστεδὶ ογίβ15, ΒΌΓΝ 845 ἰῃδξ οἱ ϑεπηδοθε τ 8 ἱμναϑίοῃ. 

4. Τῆε Βαοξργομμά οὐ ΟἈ-5. τ--3. 

ΤΠ 5 υΔοπ ἰῃ ΤυἀΔῃ ἰῃ ἴῃς ρεγοα ἴσοπι 715 ἴο 701 Β.0. νγἃ8 
οὔδ οὗ Δρβογθίηνρ ἱπίοσγεϑί. Τα δἱγ νψδ8 [0]] οὗ ρ]οΐβ δηά Ἴοουπίογ- 
ὈΪοίβ. ϑυγτίδα ψὰϑ8 ἴῃς Ῥοπδ οἱ οοῃίεηςοη Ὀεΐνγθθῃ Αϑϑυτία δηὰ 
Εφγρί, [86 γίν]5 ἕοσ του] -ἀοταϊπίοη. βϑυτίδ νγὰ8 ἰῃ Ῥοβϑθββίοῃ ; 
οΥτῖδ Μγἃ8 Γε811655 ὑη δῦ ΒΕΓ ΠΕΑΥΥ γόῖκο; ΕΥΡὶ νγὰ8 δἱεσί ἴο ἰοσῃδηΐ 

ἀἰΞοδ βίδοϊοη δπὰ αἱά ἱπ ἔγεείηρ ϑυγίδ ἔγοτλ ἢδεγ Ὀυγάεηῃ, Βορίης 

[ΠΕΓΕΌΥ͂ ἴο Ξξυρρίδηΐ Αβϑογτία. 761π|538]6πΔ γγχὰ8 ἡδίυγα! ἢν ἃ μοῖρά οὗ 
ἱπίσυθ. Ῥο]οΔ] ἔθο!ηρ γὰρ πἰρῃ. Α Ρῥγο- Αβϑυσίδῃ δηά ἃ ὑγο- 
ἘρΥρδη ραγίγ ἰουρῃΐ ἰογ ργθ- θη ο6 ἴῃ ἴῃ6 σουης 8 οὗ [ἢ το ακ 
Κίηγσ, ΗεΖζεκίδῃ. ϑυςοεβ8 δἰζεηἀδὰ (ἢ6 δάμογεηβ οἵ Ερυρί, δῃά 

ΓΕΡΟΪ᾿ αραϊπϑί Αϑϑυσία νγὰ8 οὔρδηϊϑθα ἴῃ 713 δηα δρδίῃ ἴῃ 7ος Β.6. 
Βυϊ ἴδδ τεβυϊῖ οἡ Ὀοΐῃ οςςδβίοῃβ γγὰ8 Ὀυΐ ἴο νεϊὰ ἴῃς Ὀοπά5 οὗ Α5- 
ϑυτῖδ πογε ΠΡΒΕΥ ὕροὴ ΤυἀΔῃ. [54]14}}, τοϑιἀθηΐ ἱῃ [ΘΓ βα] οι δηὰ 
ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ τοϊαϊθα ἰο ἴῃς Ἰεδαάϊηρ [Αγ 17] 165, τνὰ8 ἀθαρὶ οοποεγηδά ἴῃ 
811 (ῃἷ8. ρΡοΙ Ἐς 4] ἔαστηο] δη ἃ δὴ δεῖϊνε ραγεοραηϊ ἱπ τὰς (μὲ 
νγ83 βοΐηῃρ οἢ δἷ οουγί. (ΟΥὔ. 6. ρ., 15. οἱ ζ- 1τ8' Γ΄. γοἱ Ζ. 411. τοῦ Κ΄. 
ΜΊοδΕ, Ὠονγανοῦ Τα Οἢ ὯΘ ΤΏΔΥ ἤᾶνα ὈδδΘὴ ϑεγγεα ΌΥ [686 Ἔνθ 8, 
ΕΘΟΒΘῪΒ ΡοΟΪ Εἶο5. ἰῃ ἢ15 ΡΌΡΙΪς υἱέεγαμοε, δηα οομῆποβ Ὠἰπηϑ6]ξ ἴο 
ἀἰϑ ποῦνε! τε] σίουβ δηὰ εἴμῖοδὶ οοηϑ᾽ ἀοΓΔ ΠΟ. 8. 

ΜΙοΔΕ Ρογίγαυβ ἃ β8οςοίδὶ δῃη ἃ δοοποιιῖς 5ἰζυδίίοη ἰῃ Δ ἢ ΝΟΥ 
βἰγαἶαῦ ἴο ἴμδὲ οὗ ϑαιηδγία ἃ5 ἀθβογ θεά ΕΥ̓ Ατωοβ ἴῃ [8ε γεδῦβ ἱπη- 

4 80 “. ζ., Ἶνε., δηὰ ϑιρεηά, Κο.3, 237 ]. 
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τα Ἰδίοϊγυ ργεσθάϊηρ ἴῃς ονεγίῃγου οὗ ἴῃ πογίβογῃ Κίηράομι. Ω. 
Η.ΔἩ, ῥ. αἱ. 

Ἴδετε 5 (ῃς 5ϑ8σηθ ᾿ἸΧΟΣΥ δη ᾿ηάυϊρεηος δηρεηάετεα Ὦγ ἴπ ροβϑεβϑίοη 
οὗ στεδὶ τῖσβεβ. Τὴ ΟΪυ ΠΟΥ οΑστίοὰ ΔΥΑΥ͂ ΟΥ̓ ΘΟΠΠΔΟΒΟΓΡ δέζοεσ (ἢ6 
βίερε οὗ 7εγυβαίθ ἷῃ 70: 8.6. 18 ἰαυϊαῖεα ὉΥ Βῖτ 85 ἔο ον (Τ υ]οσ- 
Ογ πάθος, το]. 2, 11. 234-40): “ὙΒΙσν ἰδἸθηῖβ οὗ μοϊά, εἰσ Ὠυπατεά 
ἸΔΙεΩΒ οὗ 5ἰΐνεσ, ὑγεοίουβ βίοῃδβ, . .. ἰδῦγχε ἰδρῖβ8 ἰδζυ]δ, οουςμοβ οὗ 

ἴνοσυ, [Ὡσοηςβ οὗ εἰερῃδηξ 5ἰκΐη δπα ἴνοσυ, 'νοσυ, υϑδ δηὰ υτϊκατίηυ ντοοᾶβ 

οὗ δνΕΥ ἰἰηὰ, δηὰ δἷ9 ἀδυρῃίοςβ, ἢ58. ρα δος- πποσηθη, τδ]ὲ δηὰ ἔεπηδὶα 
Β'ΏΠ ΕΓΒ, ἰο ΝΙΠΘν ἢ, ΠΥ σΟγδὶ] εἰν, 1 οαυϑεά ἴο ὃς Ὀτουρῆϊξ ΔΕ σ τγς.᾽ 

Α ἀερεηογαῖε δ βίοςγαου, τηδϑίεγεα ΟΥ̓ στοθὰ δηὰ [βδεεηΐϊηρσ ΡΟα 
ΕΥΓΔΠΏΥ, τδ Κο5 116 ὉΠ ὈΘΆΓΔΌΪΕ ἕο ἴῃς ἘΠ|ῸΡ οὗ (Π6 5011} δηὰ [ἢ6 
ΜΑΡΟ-ΘΆΓΏΕΓ. ὙΤἢδ Ροβϑοϑϑίοῃ οἱ σε ἢ 15 Ἰοοκοὰ Ὡροὴ 85 ἴδ6 
σέ; δομμηι; ΔΟΙΏΪΩρΡ τῊΔΥ βἰδηά ἴῃ ἴῆ6 νὰν οὗἉ 115 δἰἰδ ππγθηΐ. 
ΤἼε ογαϊΑΓΥ ἀσπλδηἀ8 οὗ ιι5ςε δηἀ τἰρῃίοουβηε88 ἀγὰ γα ρ]οὰ 
υπηάδεγίοοῖ. ὙὮδ αυδ ιν οὗ ΤΊΕΓΟΥ 15 ϑυνδ]ονγεὰ ὉΡ ἴῃ ἀναγίςθ. Τῆε 
οὐπίοϊδη8 δηα δάμη] ϑ γαΐοσβ οἱ ἰδ ΔΡυ86 {Πεὶγ ρόνεῦβ. 705- 
ἶσα 5 ἴοσ 8416 ἰο ἴῃς μἰσῃοβὲ ἱάάον (ς). ὕπάογ ἄσς ῥγοοθβ8 οὗ 
ἴα ψίάονγβ δη ἃ ΟΥΡΏΔΏ5 ἃγε Ἵχρεὶ]δὰ ἔγομι ἴΠεἷγ Δῃ οαϑίγαὶ ὨΟσπΊ68, 
[δῖ ἃ ἔδν δῖα ΔΥ Ὀὲ δα ἀεα ἴο ἴῃς εϑίδίε οἵ πὸ περ ουγίηρ 
Ἰαπαϊοτὰ (25: ἡ. Ιπ ἴῃς Ἰυδὶ ἴογ σϑδιἢ, ἴα βυρβίδηοα δηὰ 8ι.5- 
[808 οὗ ἴῃς ροοῦ ᾶἃζὸ ἀδβνουγεά, 80 [δὲ [Π6Υ ἃζὲὸ γτεάυςοά ἴο [ἢ 6 
Ἰονγεϑὲ ἀδρίἢ8 οὗ τ βοῦν δηὰ ἀερτδάδιίοη (3. Ἐνοῃ [δὲ 5δογα- 
τηοηΐβ πα σο. 50] Δ οη 5 οὗ ΓΕ  ρΊΟΏ γα οὐ ἴδε σηδγκεῖ; ὑγίθβϑίβ δηὰ 
Ρτορδεῖβ οδίεσ ἰο {π6 τίς δηὰ Ὀγονθεδῖ ἴῃς ροοῦ (35 5: "). δἰηνγ- 
ΔΓ ςομ ἀἸ ἄοῃβ δῖα ἐχροϑβθα ἴῃ σΟΠ ΟΣ ΡΟΓΑΓῪ υἱΐεγδηοοβ οἵ 15 δῇ 

᾿ (6. δ.» ιδ΄. 871. 205 τῆς 

Μακίῃς 411 πδοθββϑαγυ 8]]Ογϑῃ  65 ἴογ [ἢ6 Ρχγορῃεῆς ροϊπί οἵ νίοενν, 
ἰϊ 5111 τεπηᾶῖπ5 ἔγυὰς [πα δῇδὶγβ ἴῃ Τυἀ δῇ γ γα οἡ ἴῃς ἀἄοντῃ στδάδ. 
πη γηδία οσοηΐδοΐ τ ἢ Αβϑυτίδη δηὰ ἘΡΥΡρΌδη εἰν" ] 58 0.5 ἰῃ οοτη- 
ΤΏΘΓΟΣ δηα ρο  ς5 Βδὰ Ὀγουρῃΐ ἴῃ πον βἰδηάδγάβ οἵ ᾿ἰνηρ δηὰ 

οἰδηρεά 146 8415. δεου γι βϑαίοη οἱ 16 γγὰ5 τλδ κίηρ τρί ὑγορτεβ8. 

Οοιαγηθγοίδὶ 146 8]5 τετα βυρρίδηϊηρ ἴποδβε οἱ εἴς] δηὰ βρί τ υδὶ 
ΟΡ. Αρρδδζγδῆσθβ σεῦ δοογαηρ τογα ἱπηροσγίδης [ἢδη Γραδ]- 

ἰε5. Οβδγδοίοσ νγὰ8 οὗ 1655 γεραΐε (ἤδη ρονγοσ. Ὑδ6 δία] νδο- 

"Δ οα τς Ἰοὰ 7υἀδῃ ἱπίο 8 ῥγδςίϊςδὶ ἀϊβίγυβι οἵ Ὑδῆνεῃ δηὰ 
τοδάς ΠοΓ ἔαίε (ἢ6 βῃυςΈἜοοςκΚ οὗὨ σοηῃβὲςίηρ ΡΟ ΕἸ 8] ραγίῖθ8 τὰ 8 
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8150 βαρρίηρ ἔπε γγογὶ] βίσεη ρίῃ οὗ με ἡδοη. 1ογδ] τ ἴο ἴμ οἷά 
Ἡεῦγεν 1ἀ6415 το δα ονίαϊηδα πῃ ἀεδ]ηρ8 θεία τδη δηὰ 
ΓΔ ΜΔ5 ΟΓΌΓῚΌΪΠ ΠΡ ΓΑΡΙΑΪΥ ΑΑΥ Ὀείοτα (ῃ6 ἀδδῖγε ἰο ρὲ ἴῃς 
5 ΪεηουΓ οἱ ἰογεῖσῃ οουγίβ δηὰ ᾿νε ἴῃ 16 οὗ ϑεαηϑυουϑ εᾶϑ6. Αἴ 

ΒῈΓὮ ἃ τηδ ποτα τγὰ5 αἶγα ἡθοὰ οὗ ἔπε ὑγορμεῖς ΟΓΥ̓ οΑΙΠ πη ρ θη 
Ὀαςκ ἰο σοά δῃὰ ἀυΐγ. 

4. ΤΗΕ ΜΕΘΘΑΘΟΕ ΟΕ ΜΙΟΑΗ. 

ὙΠΕ ρῥγορῇμοῖ ΜΙοΔἢ τ κΚ8 ΠΟ στοαῖ ἐροςἢ 1η ἴΠ6 ἢ Βίοσυ οἱ ργορῇ- 
ες. Ηε ἰ5 ποῖ ἴδε ἂροϑβίῖε οἵ ΔΠῪ ποὺ ἰθδοβίηρ; με ἀοε8 Ὀαΐ τεῖϊ-- 
ἐγδίε ἴῃς στεδί ἰγυ ἢ 5 ργοοϊδιτηθαὰ ΟΥ̓ ἢΐβ ργθάθοθβϑϑοσβ. Βιῖΐ ἢς ἰ5 

ΠΟ πεζὰ πη αίογ; 6 ἢ85 Ἰογρεὰ ἢΪ5 πηδβϑᾶρα ἰῃ ἴῃς ρϑϑβίοη οἵ ἢΪ5 
ον 800], δη ἃ βίδιιροά ὕροη 1 ἴπ6 ἱπηργα88 οἵ 15 οὐγῃ ρεγβοη δὶ. 
ὉΝογκίηρ διυγίὰ σοηα 005 5: 4 γ ἴο ἴῃ 86 ψὩΪΟὮ σοηΐγοηεα ΑΠΊΟΒ, 

ἢϊ5 Πησββᾶρα 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ 4150 51: γ}14Υ. Βαΐ (ἢς ῥγεδοβίην οὗ Ατὰοβ 

ἴλοκϑβ ἴῃς Ῥεγϑοηδὶ ἰουςἢ 90 αἰβ Ὡς ΠΥ [εξ ἴῃ (δὲ οὗ ΜΊςΔἢ, τ ῃοϑα 
ΓΩΘΒΒΑρΡῈ ἑν ΓΒ 1} ἔθεησ. Μίοδη Κηοϑ ΌΥ Ἔχρεσγίθηςσε  Βογεοΐ 

Πα βρεᾶκβ; ἢδ Π85 Ὀδεδη ἃ υἹἱοπι οὗ ἴῃς οἰγουμηϑίδης 68 ἀραΐηϑὲ ψὨὶοἢ 
Πα ῥγοίεβϑίβ. ΗΪπΊβο] ἢ ἃ ρεδϑδηΐ, ἢ Ὀεοοπιθβ ἴῃς βϑροκεβῃδῃ οὗ 

[. 

ΜΙοδἢ 8 [853 νγᾶ58 ἴο ορεῆ ἴδε Ἔυεβ οὗ [6 ΗΠ πα δηα ἴο υῃϑίορ [με 

ΘΔΓ5 οὗ ἴῃς ἀεα΄. Βιυῖποῃο 8Γ6 50 Ὁ] ηἀ 45 ἴμοϑβε [ῃαἱ ν1}} ηοΐ 866. 

π᾿ ερίΐε οὗ ἔπ ργεδοῃίηρ οἱ Απιοϑ δηὰ Ηοϑεδ, 15γδρθὶ ρεγβίβϑίεα ἰῃ 
σΒογιβῃηρ δὴ 1Πυβϑίοη. Τῆς ΚΟΥ (ο ἴἢ6 5ἰ[υδίοη 15 Πιγη 5 ῃη6α Ὁγ 

ΜΙ|. ,31.:5ςξςᾳὰῷἃ στοὴρ οοποοροηῃ οἱ αοἄἂ Βεϊὰ σαν ονὸσ [ῃ6 τη 58 
οὗ [ἢ ρθορῖὶθβ. “υδηνε ἰ5 'η ἴῃ6 τηϊάϑβὲ οὗ 8; (Πεγεΐοσγε ἀἸβαϑίεγ 

Ἄδηποῖ δ61]] υ 5." ὙΤΐβ νγᾶ5 ἴο Ιοοκ ὕροῃ ἴῃς τεϊδίίοη οἱ Ὑδησε ἢ 

ἴο Βὶβ ῬΡΕορὶθ ἃ5 πεοθϑϑοσγΥ, δηὰ ποῖ νοϊυία συ οὐ ἢΪ5 ραγί. [1{ ννὰ8 
ἴο ςοῃςεῖνε οἱ [μαὲ ΓεΪδίίοη, Τογθονοσ, ἃ8 Ὁποοηαϊ Ποηθα ΌΥ ΔΩΥ 
ΙΗ ἀειηδηάθ. ὙΠΕΓῈ 8 ΠῸ 6556 η [18] ἀἰβογεηος Ὀοῦσνθεη (ἢ}18 

οοηςερἤοη οἱ Οοά δηά [παΐ σοτηγηοῃ ἴο ἴῃ6 πδίοηϑβ βϑυστουηαϊηρ 

Ι5γτδεὶ. ΤῊδ ἰδησυᾶρε οὗ 4} ἰ5, οἵ οουγϑε, ποῖ ἴο ΡῈ ἰδ Κϑὴ 8ἃ5 {116 Ὶ- 
ΔΙ ἐχαςί. 153γ86] ἢδα Ἐχρεγεποθά ἴοο ΓΊΔΩΥ͂ ΟΠ ΔΘ ϑοτηθη (5 δἰ [Π6 

δά οἵ Ὑδηνεῇῃ ἴο ϑι ρροβε [δι 1 ροβϑεβϑϑεα ΔὴΥῪ ριδγδηΐες ἀρδϊηϑὶ 

ἔυγίμον δος οη5. Ὑδῆνθἢ τισι Ὀδοοσὴθ ΔΏΡΤΥ δἱ ἢΪ5 ἰδηὰ δηὰ 

νεηΐ 18 γαίῃ ὈρΡΟΏ ἢ 5 ΡΘΟΡ]Θ ἴου ΒΟΠὴ6 Γγεδ] οὐ ἰδηςϊεα 5] ρας, ονθῃ 
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8ἃ5 ΟΒοιηοβῇ Ἔχοουϊο ἢ8 ΔηΡΕΓ ΡΟ Μοδὺ (Μεσλα 1 ηπϑογῥἤοη, 
Ι. "). Βαυΐ ἢε πουϊὰ ποΐ ἀεἤη ον δραηάοη 8 ρεορῖὶε ἴο ἀδβίγυο- 
οῃ ; Βα οουἱά ποῖ τοπλδίη οράυγαίε δηἀ 156} 510]6 ἰο Ποϊοςδιυβίβ οὗ 

ΟΧΘΏ δηά τχίνοῦϑ οὗ οἱἱ, ΟἹ ἢ)Ϊ8 γστεδί ἀδύ, (ῃς ἀδγ οὗ Ὑδσνει, ἢ 
μου] τεροηΐ δἰ π|5861} οὗ ἢἷ8 ΔηροΓ δηὰ τηδηϊέθϑὶ Πἰμηβοὶ ἢ οἡ Ὀε δ] 
οὗ ἢΐ8 ΡΘΟρΡΪδῈ ἴῃ ἀεβίγυςενε τηϊρῃΐ ἀραϊηϑὶ ἐμοὶγ ἴοεβ δηὰ ἢϊ5. ((. 
Απι. οἶδ. ἘῸΓ ΡΘΟΡΪΕῈ 80 τη δα, 5δογῆοε δηὰ οβεγίηρ ψεσε (ἢ 6 
βι ϑίδηςο οἵ γε] ρίοη. [κεἰ ἴῃς τὴῖυΔ] θὲ ἐχδοὶ δηά ρογρθοι δηὰ 
1[ῃ6 5δοῦίβςῖδὶ ρἱτ8 πυμηεῦουβ δηα ΟΟϑΕΪΥ δηὰ Ὑδσνθ οουὰ 

ἀεβῖτε Ὶ|16 ποσο. Οὐ. 15. τ" 5. 
, Ἀραίηϑὲ [18 σοῖς διϊτυάς ἰοναγά οί, ἴμα ῥσορῃεῖβ οὗ τῆς 
ἱ εἰρῃτῃ σεμέυΓΥ βεῖ ἐμοπβοῖναϑ γεϑο υἰεῖγ. Μίςδῃ Ἰοϊμοα τὴ Ατηοϑ- 
Ὶὶ Ηοβεᾶ δηὰ 1β8δἰδῃ ἱῃ δὴ εϑογί ἴο ρυγῦ τε] ρίοη ΕΥ̓͂ εἰενδηρ ἴῃς 
ΡοΟρΡυΪὰγ οοποερὅοῃ οἱ σοά. Τηΐϊβ ἢῈ ἄοεβ ΟΥ̓ εἰ ρῃδϑβιβϑίησ (ἢ6 
(τὰς πδίωυτε οὗ Ὑδῆνθ ἢ 8 ἀοπηδηβ ΠΡΟῚ ἢ 5 Ρεορίθ. Ηβς 86Ὲ 8 
͵υϑᾶςςε δηα ΠΊΘΓΟΥ, ποῖ Οχϑῃ δῃηα βϑῆθεερ. Ηδ ἀ6ϑβῖγε5 γσῃΐ σμαγδοίοῦ 

ταῖμοῦ τἢδη Πρΐ τυ]. Ἡγεΐη 1165 ΜΊς.Δἢ 5 ψῇοΐα ἰηίογοϑί; ἢς 
ΡΪαγβ [86 σὔδηρεβ Ὡροὴ {Π15 βίηρὶθ βίηρ. Ηδ ἀοδ8 ποῖ βϑῃρροβε 

Ηἰπη 561} ἴο 6 δῃπουῃοίηρ, δηγτ μη πον ἴο ἴῃς Ῥδορῖθ, ποῦ ἱπάθοᾶ 
γὙ͵ὰ5 ἢ6 80 ἀοἷῃρ. Ι5γδϑὶ δὰ ἰοηρ οτεαϊ θὰ Ὑδηνεὴ τ ἢ εἴς δ] 

ἰηἰετεϑῖβ. Βυῖ ΏΘΥ τε. ρίνθη ΟὨΪῪ ϑεοοη δ 5ἰρηιΐδοδηοα, τ Βογε- 
ἃ8 Μίοδῃ πουἹὰ τδῖα ἴἤδαι ἴπῈ ΒΌΡΓΕΠΊΟΙΥ ἱπηρογίδης αἰδπγθηΐ 
ἴῃ [Π6 ἀϊνίηςε σδαγδαςίογ ἰῃ 80 [ΔΓ 85 1ζ σοῃοθΓ 8 6. Ὀἰνπα ἔανουΓ 
ΟΟΠΒΕΟΌΘΩΤΙΥ δἴ Ομ ο8 ο645868 ἴο Ὀ6 8 δθδὶγ οἵ ρυγοῆδϑε δ ΔΩΥ ὑγίοβ, 
δηἀ Ὀδοοιη68 8 τηδίζεγ οἱ βι νίηρ δἰΐογ ἴῃς δἰἰδἰηπηθηΐ οὗ αἀἰνὶηο 
ἰ46415 οὗ τἱρῃίϊοουϑη 685 δηα 1.5[|ς6. 
ΜΙιοΔἢ 5 πλεϑϑᾶρα ὨδΔίΠΓΑΙΪΥ ἀϑϑυπη68 ἴἢ6 ἴοττη οὗ ἀεηυποίαι ἢ 

οἵ 5ἷη δηά ἰῃγεδίεηϊηρ οὗ ρυηϑητηθηί. ὙδΆν ἢ Ῥεΐηρ [υ5ῖ δηὰ 
τίου Γεαυῖγοβ ἴῃ6 βάγὴθ α018}1{168 ἔγοτα ἢΐ8 ρεορὶς. Βαΐ {86 } 
δᾶνε ποῖ Υἱοϊ δα (θη; ἤθηοδ ρα ἰβησγηδηΐ τασϑὲ μὲ ἰηβιοϊθα προ 
ἴθ. ὙὍηα 5108 ἅἃγὲ σῃπαγρθα ὈΥΓΊΑΓΙΪΥ δραϊηϑὲ [ἢ6 τυ] οἷα 5565 
ἴῃ Ϊεγυβαΐθηλ. ὙΠΟΥ ἤδνα Ὀδεη ρ] Ὑ οἱἨ ἱπ)]υβᾶςς δηα ογιε Υ 
ἰοναγά ἴΠ6 Ῥοογ; [Π6Υ ἢᾶνε θουρῃΐ δηὰ 3014 (Π6 τἱρἢ 8 οἵ πε ; (ΠῈῪ 
πᾶνε νἱοϊαἰεα [ἢ6 τηογαὶ ἴανν 85 ἰδϊἃ ἄονπι ΕΥ̓ Ὑδηνθ ἢ ΗΪπ|56]7. 
Ενθη ἴῃς τεϊσίοιιβ ἰοδάθτβ ἤᾶνα ποῖ δβϑοδρεά ἴμ6 ρϑῆδγαὶ οογγυρ- 
ὕοῃ. ὙΤΠΕΥ πᾶνε ἀαγοά ἰο ργοβέξιξε πεῖν Εἰρῃ οΔ]Πηρ ἔοσ ἴῃ 56 Κα 
οὗ γαΐη. ὙΒΕΥ͂ ΔΚ ἃ ΤὩΟΟΚΟΙΥ οὗ τε] ρίοῃ ὉΥ͂ ΔΙ γίπρ [ΠΟ Πλβον 5 
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Ὑ1 (ἢ6 τῆς δπά ρονψεγίι! ἴῃ ἴΠ6 ορργεβϑίοῃ οὗ (ἢ ροοσ. ὙΠ ΠΟΥ 
ΜΏοβα ἀυΐγ ἰΐ 18 ἴο Ἔχροϑὲ 5ῃ οδϑί ονὲσ ἰΐ [86 οἷοδᾷκ οὗ γε! ρίοῃ, 

Δηἃ ννὰχ σίςῃ. ΤῊϊ5 δἰπτἀε οα Μ|ΊοΔἢ 8 ραγὶ ἰονγαγὰ ἔῃ 6 ὑγορῃοῖβ 

οὗ 15 ἀδν τενθα}]5 ἴῃς βάὴδ οἰδαᾶνασο ἰῃ ργορῃεοῦ ἔμαὶ ΠδΔα ὈΘΟΟΠΊΘ 
ανϊάδηϊ ἰη ἴμ6 ἀδγ5 οἵ 8 ργεάβοεἊββϑθογ, Μίςδίδῃ θεὴ 1γ]Δῃ (1 Κ.. 22), 

5 8]1υἀδά ἰο ΕΥ̓ Απιοβ (γ᾽ 5 5), ῥΙδοβά 7εγεσαίδῃ ἱπ ρα! οὗἨ ἢ15 116 
(2639 8.) δηά οοπίϊηυεά ἰο ἴῃ6 1488 ἀδγ8 οὗ ργορββοῦ (Ζε. 137. 
Μίοεδῃ, βἰδηάϊηρ δἰγηοϑδὲ δἴοῃς δῃηὰ 'π 8η ὑπρορυΐαῦ οδυ86, ἀδγεοὰ 

ἴο ἀδσποῦηςε 811 ἴΠ6 νεϑίεα ἰηΐεγεϑίβ οἱ ἢἷ5 ἀδγ. 
ΑΡρδγεμνγ, Μίοδῃ εηἰεγίδί θὰ πὸ ΒορῈ οὗ γερϑηΐδῃςα οἡ (ἢ6 

Ρασγὶ οὗ ἴμοϑε βου α ὈρΡσαϊδεὰ, Ηδ 8668 μοϊῃηρ δμεδαά οὗ ἴθ πὶ 
Βυΐ Ρυῃὶβηπηοηῖ. ϑαχηδγία δηὰ 7Ὲγυβαίθτλ 411κ6 τὸ ἴο ὃς ἀε- 
βίγογοά, δηά (μδὲ υἱἱεσῖγ. ὍΣ οἷ65 ἄγ ἴπ6 βοεῆς οὗ ἀςϑίτυςοηῃ, 
Ῥεΐηρ ἴΠ6 Βοπια οὗ ἴῃ6 συ ϊηρ οἶλβθο8. ΜίςἼδῃ 15 ἴθ δγϑὶ οὗ [Π6 . 

Ῥτορβεῖβ ἰο [Ὠγϑδίεῃ 7εγιιβαίθη τι ἰοΐα] ἀεϑίσυςοη. Α ρῖοὸ- 

πυῃποίαγαθηΐο οὗ [15 ΚΙηἀ ͵8 ἱπάἱβρυΐίδθ]α Ἔνϊάθηςς οἵ [Ὡ6 ὑτορῇοί 8 

᾿πὶΠδῦνε δηὰ οουγᾶρα. Τὶ Ὑ δῆ ἢ 8 5ρ οπμἀϊὰ ἰεηρὶς, Ὡς ἢ 
δά 5ἰοοά 85 (δ νἱϑ: 0]6 τοιηϊη δῦ οὗ ἢ15 Ῥγδϑεηοα βίποα ἴῃς ἀδΥβ5 
οὗ ϑοϊουιοῃ, βῃουϊὰ Ρ8558 ἱπίο [ῃῆ6 μδη48 οὗ ἃ ρᾶρδῃ πδίίϊοῃ ἴο ὈῈὲ 
ἀεϑεςταίθα δηὰ ἀδβίγογθὰ νγχὰ8 ἃ βἰδίειηθηΐϊ δ᾽ϊορείῖμεσ ἱπογεαῖθ]ς 
ἴο {6 οἰ Ζερηβ οὗ [Θγυβαίθτη, δη ἃ οὴἊς ψὨΪΟ, ΟὨΪΥ ΔΌϑοϊυΐα δηὰ 
ὉΠ ϑυγοσνίηρ ἰογα ἴο Ὑδα ἢ δηὰ [15 11] σου] ΡοβϑΌΪΥ μᾶνε 

ἐρδὈ]οὰ Μ|ΊοδΕ ἴο πλδκα.᾿ 
Νοῖ ἃ ψογά οἵ Μὶςδ 8 18 ργεβεγνεά ἴὉΓ 118 σοῃοογηη  ΠΟΡ6Β ἴοῦ 

75:26]᾽}5 Ταἴατο. Ὑεῖ ἴμδὲ μα βῃουϊὰ πᾶνὲ μδά πο ϑιιςῇ Βορεβ 15 
ὈΞγοΒοϊορίοδ!ν δπὰ γε] ρίουϑν πὶ (6]}1 010 ]16. 8 οοποορἤοῃ οἵ 
Υδῆνθη, ὄνθ ἰμπουρὴ 845 ογὰ οὗ μεανεη δηὰ βαγίῃ δηά δ0]ς ἴο 

τῆονα (μα ἡδεοῃϑ δ μ͵8 ψ1}} (1ῦ “- “616 ΚΡ ὭΘΥΟΓ ογ ἃ τηοπγθηΐ ἰῃ- 
οΟἸυδοά [Π6 Ροβ51 011} οὗ Ὑ δα Ἔἢ (τη ϑίοστίη ῃΪ5 ἰονα ἴἰο δῃοῖμοῦ 
παίίϊοῃ. ἔδεσε 15γ86] 45 ἃ οἷα ἴο ρεβῃ, Ὑδῆσθ ἢ ψουἹὰ ὃς εξ 
πϊϊμουΐ ἃ τεργεβεηίδνε δλοηρς ἴα ἡΔοηβ οὗ [6 δαγίῃ. Βυῖ 
Μ ΣῈ ΜΊοΔΗ βάν ἴῃ6 βοουῦγρε οὗ 8ῃ ἱῃνδαϊηῃρ ΔΥΓΑΥ͂ Ργοβίγαϊβ (ῃς 
οουῃίγγβιάς δηά ἀδβίσου (ῃς σδρὶϊαὶ, ἴμεγα ἰβ πὸ δυϊάθηοα ἴμδί ἢς 
Ἰοοκεά ἔος [86 δηηἱ]δὔοη οὗ ἴ[μ6 πδίοη 85 δυο. 1 νίηρ ἀρᾶγί 

ἔτοτα [6 σίατηοιγ δηα ρονσοῦ οὗ [μ6 σδρίϊα], μα ἀϊά ηοί ἰἀο Εν (Β6 

ἔαϊο οὗ 86 πδέοη τι [Πδἰ οὗ [ἐγυβα θη. Εἰ ΠΊΔΥ Πᾶνα ρίνθη ΟΥ̓ῸΓ 

4 (ΟἹ. 8.)., Κεἰ", 2.1] Ι. 

ι 
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ἴῃ οοττιρί οΔρ 8] ἰο ἀεϑίγιςοη τι ουΐ ἃ ΠΟΙ} [᾽5 Πο 5: Δ ἢ 85 
ἴο [53.865 ἰυἴαγα, με] νην ἰ{ἸΔΥ ἴῃ (Ὠ6 Πδη 45 οὗ ἴπ6 5 ρ]6-τηϊη δα 
σου ΠΙΓΥ [ΟἹ γαίμογ ἴμδη 8 ἔπε ἀερεοηογαία ἰεδάθγβ οἵ σμυσοῇ, 

ι. βίδίε δῃὰ ϑβοςθιυ ἴῃ 7 γυβαίθι. ΕὙγίμοσίηογο, Ὑδθνθἢ νγὰ8 ρστοδί 

ΘηουρΡ ἴἰο νη ροῦν ἰοῦ Πἰπη56 10 ἀρατγί ἔσοπι [ἢ ει ρ]6 δηὰ ἴῃ σδρ- 
1.4]. δ ννὰβ ποῖ 5δῃαΐ ὕρ ἴο οὔθ ΨΔΑΥ οἵ μηδ βίη Εἰπλ561} δον 
ἢΐβ ρΡεορὶθ. Ηε ἰῃ σψῆοβε ργδϑοποα (ῃ6 τηουπίδὶη8 αὐ Κε δηά αἷ5- 

βοῖνβ 15 ΒΌΓΕΙΥ δ0]6 ἴο νἱηάϊοδίε ἢἱπη56}7 ἱη ἴῃς βἰ'ρῃῖ οὗ ἴδε ποσὰ 
Ἔνθ ἰπουρῃ [Θγιβδίθη [4]]. 

Ὗνμαῖι (ἢς ᾿τηστηδαϊαδίε οἴεςί οὗ ΜΊΟΔἢ 8 ργεδοῆίηρ γγχὰβ χὰ ἢδνε ἢ0 
ΤΏ68η8 οὗ Κηονίηρ. Ὅτυσ, 76. 26᾽8: 15. ῥσδβεσνεβ ἃ ᾿τδαϊοη (μδὶ 
ΗδεΖοκΙΔ} 5 τεϊοστηδοη γἃ58 ἀπε ἰο {86 ἰηθυερηςς οὗ Μίοδηῃ. Βιυΐῖ 

ΒΟΎΤΕΥΟΓ ἰγυς [Πδἰ τηΔΥ Ῥα, ποίϊμογ ἴῃ6 γεοογὰ οἵ 6. δόἷδ- 5 ποῦ [ἢ68 
δεοουηίΐ οὗ ΗΘ ΖΕΚΙΔ}᾽ 5 το ίοσπι ϑοοοσγαβ οἰοβοὶν ἢ [6 σοηίεη 5 οὗ 

ΜίοΔΠη᾽ 5 πηθϑϑᾶρθ ἃ8 ΚΟ ἴο 058. ΕῸΓ ΜΊΟΔΗ 5665 ἴο ἢδνὲ ἀ6- 

πουπορά [Π6 ΒΟΌΪ]65 δηὰ σους] ]ογ8 οὗ ἴῃς Κίπρ γαίμογ ἤδη ἴδε ἰησ 
Ὠΐμη561} 85 (ἢς ἕδος οὗ [6 ἡδττδᾶνα ἱῃ 7Θγθηλ δῇ ̓ ψου]Ἱὰ ἱΡΙΥ; δηά 
ἢΪ5. ὑγεδοῆίηρ ψγχὰ8 σοῃοογη θα ΡΓΙΙΆΔΓΙΪΥ ΜΙ 8οςΐ4] ἩΓΟΏ Κ8 γαῖμεγ 

ἴδῃ στ ἰάο]αίγυ δηὰ οὐϊι5 88 ἰῃ 2 Κ. 18’ ζ-. 1ῃ 8δὴγ οδϑ6 5 
ψογὰβ τ γα ΟΠ ΠΒΠῃΘα διοης ἴῃ ρεορῖὶα οὗ ἴῃ6 ἰδ ἴογ δοιὰ ἢς 
Ἰαδουγεά δηἋ ἢΪ15 Ἔχδιρ]ε οἱ βίυγαν ᾿ἱμἀδροηάεηςς δηὰ ἵτεεάοσῃ οὗ 
ΒΡΕΘΟΪΒ ἴῃ ἴΠ6 ἤδης οἱ ὙΔηΜ ΘΙ 6502 1588ῃ6α ἃ ρτγεςεάεηϊ (αὶ τγὰ8 
οὗ σοορά ϑ8εγνίοα ἴο 7ογειδῃ, ἴδ 6 ὈΘΑΓΕΓ οὗ ἃ 51Π}}18Γ τη 58Αρθ. 

ὃ5. ΕΕΓΕΝΤ ΤΠΙΥΡΤΈΕΚΑΤΌΞΚΕ ΟΝ ΤῊΗΕῈ ΒΟΟΚ 
ΟΕ ΜΙΟΑΗ. 

Εογ αἰβουπδίοηβ οἱ ἴῃς ροεῖςδὶ ἔοστῃ οὗ Μίοδῃ, 858εὲὲ δ:. ΟἿ] 
ἴῃς πλογὰ ἱπχρογίδηϊ ᾿ἰεγαΐυγε σᾶ 6 πιεη ἰοηδα ΠοΓα. 

:. Οκ ἐς Τοχί. 

Κ. ΜΌ]]εγβ, ας Ποάδεκαῤγοῤἠοίοπ ἀδγ Αἰεχαμαγίμεν, ΖΑΊΧ., 

ΙΝ (1884), 1-12. ΝΜ. ΕΥβ861, δὲς αγαδίδοία ἰὐεδεγεείδμνμιρ (ἐς 
Μέομα ἐμ ἀογ Ῥαγίδεν μπᾶ ]οπάοηεν Ῥοϊγρίοιίο, ΖΑΤ,. Ν' (188), 

102-28. 7άεηι., ὕὐπιογεμομρεη ἐδὲγ ἀε Τοεχίροείαῖ μά ἀὲε 

ἘοὐμμοἩ ἀθ5 Βμοῖες ΜΠ τα. Εἰπ κρίδολεν Κοηινιθηαῦ τς ΜΊίολα 
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(188)). Μ. ϑερόκ, δὲς δγγίδολμς ζὐεδεγεοίσμηρ ὧδ᾽ σισῦϊ κἰείποη 

Ῥγοῤλείεπ πὰ ἐδ εγἠμ ἀμ ηὴδ5 τς ἄδην Μαςϑογείδοἤεη Τοχί μπᾶ τὰ 

ἄομ ἀἰεγοη ὕὐεδεγοείξμηροη παριομϊον ἀεη ΤΧΧ πὰ ἀεηι Ταγριηι 

(188)). ϑεδυιστηδη8 ϑίεκπονεη, 1) Αἰθκχ. Ῥεγίαϊπρ να πεί 1)ο- 

ἀεξαῤγοῤἠείοη (188)). Η. Ρ. δι, Τὰς Τοεχί οΥΓ Μ|ίοαμ, ἴῃ Ηε- 
δγαίοςα, ΙΝ (1888), γη5-3ϑ31. ]. Ταγίογ, Τὰς Μαξϑογοίές Τοχὶ ἀπά 
[πὲ Αποῖίεημέ Ῥεγείοης οὐ ἰδὲ Βοοΐξ οἵ ΜΈΊοανρ (1891). Ἡ. Οτϑείζ, 
Ἐνιεμάδαξίομμος ἐπ ῥίδγοσημε ϑαζγας ϑογέῤῥίμγας Κ εἰεγὶς Τοσία» μη 
ἔτος, εἴς. (1893). Ρ. Εὐθεη, Οὐαὶ Κεριαγὰς μροη ϑδόρις Ῥα-- 

σαρες οἵ ἐπε Οἰά ΤεΞρίανιοηξ (1806). Η. Οοτῖ, Τεχίμς ΗἩεὗγαϊοὶ 

Ενιεμἀαδίομες φμέδμδ ἐπ Ῥείεγε Τοσίαηιοο Νοεγίαμαΐοε δὲ σμεπὲ 

Α. Κιωομεη, ... Ηοογζαας, Τ7). Η. Κοσίεγς, Η. Οοτί; εὐ 41} Η. Οογί 

(1ιροο). ΥΝ. Ο. Ἐ. Οεαβίοσίου, Τ}ς Οἰὰ 1.αὲὖὦηιο Τεχίς οὐ ἐμὲ Μέπον 
ῥγοῤᾷεῖς, ἰλ 7ομγηαὶ οὐὨ Ταεοϊορίοαὶ διμάίες, Ν' (1903), 247--53. 
Ἰάφηι., Οοάεχ ΤΟΊΗ 5 (τροϑ). Αρῃθ8 δ ον 8, Οοάεχ 

ΟἸἱ»παοὶ Κορογέβῥίμς (Ηογας δειπιοδε, Νο. Ν1Π1, 1900), ὈΡ. 2 δῃά 

22 (κἰνίπ ἃ Ῥδἰεβῃηϊδη- ϑγτίδς ψεγβίοῃ οἵ Μὶ. 4.ὅ. Β. ὈυΒπι), 
ΑἨριεγμηρόμ τὴς θη σιυῦ Ῥγοῤπείοη, ἰὰ ΖΑΤΨ., ΧΧΧΙῚΙ (1911), 

81-923. 

2. Οπἡ 1ηπἰγνοάσμοίοη. 

ΑΙ! (δε βίαμάἀαγά μβαπάροοκβ οὗ [ηἰτοἀδυςοη ἰο ἴῃς ΟΙΪά Ταβία- 
τηδηΐ Βᾶνα 36 οη5 οἡ Μίςδῆ. ϑρεαΐδὶ διίεη ἤοῃ πηδὺ ᾿ς ς8]]6ἃ (ο 
Ὀηνοσ (η6Ὴ οἀ., 1910), Κόηϊς (1893), Κυδηξη (24 εἀ., τϑϑς 1), 

ἡ Πάοθοοῦ (24 εἀ., 1903), Οογῃ}} (6ἢ εἀ., τροϑ; Επρὶ. ἰγδη8ι., 
1007) δηὰ Βυάάε, Οεεολίομίς ἀον Αἰ μεῦγαϊδομοη 1 εγαΐμ (τροῦ). 

Οοοά 58:18 {168 ἀΓὰ ΓυΓη 9Π6 (ἃ 450 Ὀγ ἴῃς ἐηογοϊορεααϊα ἀγίϊο]θβ, νΊΖ., 
ἴῃοϑε οἵ ΟΒογηο, ἴῃ Ἐηογοϊοραάϊα Βιδίίοα; Νονδςοκ, ἴῃ Ἡδϑίηρ᾽ 5 
Ιιοοηαγγ οἵ ἐμε Βὲδίε; διὰ οϊοκ, ἴῃ Ῥγοίεείαπ σοῖς Κεαϊεηογκίο- 

ῥδάίε (,ὰ οα.). Τὸ ἴδποϑε πηυβί ΡῈ δα ἀβά, Ὀγ ἴῃ οσἀγοίι] βιυάεηΐ, 

(αϑρασὶ, ὕδογν Μίομα ἀδεπ Μογασίοη ὠμὰ τοῖς ῥγορ᾿οίέδολε 
δολγὴ (18ς2). δίδαε, βεριεγκμηρεη οὐδεν (ας Βμοὰᾷβ ΜΈίολα, 

ΖΑΊΨ., 1 (1881), τότ-2. 7άδηι., Ἰοίίεγε Βεριεῦ μη σοη 9} 
Ἠέίεμα, 17: τ, ἰδιά., 111 (1883), τ-τ6. Νόονδοκ, Βεριεγκιιροη 

δεν 4α5 Βμεὰρ Μέίομα, ἐδίά., ΤΙΝ (1884), 277-91. ϑίδάς, Βεριογ- 
ἀμηρεμ, οἡ Νονδοῖκβ δγίοϊς, ἰδίά., ΤΝ, 291-00). Ἐγβϑ86], ορ. εἶ. 

(188)). Ῥοηΐ, ΜΊ͵Ωια-διμάἑέη, ἰὰ Τὐοοϊορίδολε διμμἀϊέη, 1888, ΡΡ 
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235-46; 1880, ΡΡ. 431-53; 1802, ΡΡ. 329ς-όο. Κοβίεξζβ, 1)ε ϑαριδη- 

σἰεἰϊδηρ ναπ εἰ δοες Μέίολα, ἰὰ ΤΆΤ, τ893, ΡΡ᾽. 240-74. ΝΜΝΟΪΖ, 
Τὲς υογεχίϊδολς ]αδιυεῤγοῤ᾿οίίς ὠμὰ ἀ6γ Μοεσείας (1807), 653-67. 
Κι]. απ, Ἐμρἠοηι δες ἡ ἐμγρίοαὶ ΑἸ ῥῥεμάϊχες ἡη ἴδε Οἱ Τοςία- 

το (1001), η8-81, 94 7... δίδάε, ἰῃ ΖΑΊ., ΧΧΙΠ (1903), 1τ63- 

1, οῃυ ΜΙ. 1:2 δηὰ η)7 Ὁ 866 4130 ἴδ ᾿ἰϊογαίασε οἰϊοὰ ἴῃ ὃ σ οὗ 
Ιηποἀυοδοῃ. 

4. Οπ 1ηπιεγῤγείαξοη. 

ΤΣ τηοάδγῃ τηονεγηθαΐ ἰῃ [86 ἱπίεγργείδίοη οὗ Μίοδῃ Ῥερϑὴ 
νὴ Εννα]α᾽ 8 οοητηθηΐίδσυ (1840; )ὰ εοἀ., 1867). Απλοηρ ἰδίεσ 
σοσωγθηΐδίοσγβθ ΏΔΥ Ὀ6 το η οηοα Ἐοοτάδ, Οοηιροατγίμς ἐπ γ᾽ αἱ- 

εἰπε Μίοπας (1860), ἃ κεδη ἰεχίυδὶ οτος. Ἐδίηκαο, εγ Ῥγοῤλεῖ 

Μίολμα (1874). ἩΙΖὶρ-Θιείποσ, 16 σιυῦ!7 κἰείμεη Ῥγοῤῥείεῃ 
(1881). Ομογηε, Μέρα, εὐἷδδ Νέος απά 1ηπἰγοάμοίος (1882). 
ΟΥΕΙΙ;, 1:ὲ Τινεῖνε ΜίηοΥ Ῥγοῤμεὶς (1888; 414 εα., τφοϑ; Εηρφὶ. 

(ΓΔη5]., 1802). ΕἸΠοτγϑί, 2)ὲ Ῥγοζεοίίς υαμ Μίολμα (1801). ΜῈὲ}}- 

Βαυβοη, 16 κἰείπο Ῥγορλοίοη ὠδεγεείχί ὠμὰ ἐγ ἰὰγὲ (τ802; 24 εα., 
1808). 6. Α. διεσῖ, Τὴῖες Βοοΐ οἵἩ ἐλε Τιυεῖνε Ῥγοῤῥεῖς (186). 

Νόονδςκ, 16 κἰείπεη Ῥγοῤλοίοη δον εοίκί ὠπα ἐγκἰ γί (1807; 42ἃ εα. 

1004). Μαγίὶ, δοδεξαῤγορῤἠείοῃ ἐγκἰάγί (1904). ἩϊένγΥ, ἴῃ Κευμε 
δέρμα, ΧῚ] δμὰ ΧΙῚΠ (ρος ζ). Α. νδὴ Ἡοοηδοῖκοσ, 165 ἀομς 

εξ ῥγοῤῥὸΐθο (1008). Μδγροὶβ, ΜΊοαϊ (1908). 
ϑΡΘοῖδὶ ῥῃδ56ε5 δΔη ἃ Ρ45588965 Γεσεῖνα σοῃϑ᾽ ἀΘΥδ θη ἴῃ ἴῃ ἔο]Π]ον- 

ἷηρ: Η. Οοεῖ, Η εἰ Βειμ- ΕἸγααξ ναπ Μίομα Ν : τ, χὰ ΤῊΤ. Ν 
(1871), σοι -τὶ. Κυεηεη, ὲ Κοπίμρ μὴ Βεἰ"- Ερἤγαίι, ἐδίά., ΝἹ 

(18,2), 45-66. Οοεῖ, ΤῊ υεγκίαγίηρ ναβρ Μίομα 111-Ψ. Νορ 
είς οὐεῦ Βεί"-Εγααί ἐπ Μ ρααϊ-Εάογν, Ἰδἰ4., ΝῚ, 273-79. Μ. ]. 
ἄς ἀοε͵ε, ΤῈ σεγκίαγίηρ σαπ Μίομα 111-Ψ. Ῥγοουε ναρ συεγᾷ- 
ἰαγίπηρ πυὧα Μίοδα ΤΝ : τον : 2, ἰδία. ΝῚ, ηρ-84. Κυσηρη, Το 

νεγκίαγίηρ σαη Μίομα 111-177. Νηαϊερίμρ, ἰδίά., ΝῚ, 28ς--302. 
Θυπι, δὲς ΤἼεοϊορίς ἀεν Ῥγοῤλείθη (1875), ΡΡ. 178-93. ὍΝ 1Ὰε- 

Ὀοοσ, 226 ῥγοΐοεὶ Μίοδα ἐπ εἰπε δείοεκομῖς ὑοὸνγ ἠδέ υεγείαπά (ὅδν 
ῥγοζείέδ ομάερ 1ςγαοὶ (τ884). Ν. Ἀ. δι, Τ.}ε Ῥγοῤῆῥείς οἵἨ ]ςγαεὶ 

απὰ Ταλεὶγ Ῥίαςε ἐπ Η ἰδίονυ (λὰ οἁ., 1895). Ουϊῃε᾽ 5 Ττδηβδὕοῃ 
8η64 Νοῖεβ ἰῃ Και ῖΖϑθοἢ β εὐ ρε δον! 465 Αἰοη Τεείαρπεηὶς (χὰ 

εἄ., 1900). Κοηϊ 8 Ὑγδηβιδίύοη δηά Νοίθβ ἰὴ ϑεργμοῃδ, Ἐρῤίσησς 
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απᾶ ΑΙ οοαΐίγῥδές οἵὨ 15γαο])5 Ῥγοῤἧείς (τριο)ὴ. Μ. Ἐδδπιογ, δὲς 

μεὐγαϊδεδεν Τγαάδῥίοπεη τ ἀοπ γεγο ἀε5 Ηϊεγοηγρδ. [)ὲ6 

Οον»πεπίαγῖϊ τῷ ἀδη σιυδ!} Κἰείποη Ῥγοῤἠείεη. ΗΦ 2, Οϑαάϊα, 

,)ομα, Μέομα. (τρολ). 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΥ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ 
ΟΕ ΜΙΟΑΗ. 

Α. ΟΒΑΡΤΕᾺΒΘ :--. 

δι. Τῆὴε ϑιρεγεογέῤι᾽ηοη (τἷ). 

ΤῊ5 βἰδίεϑ ἴῃς δυϊδβογ οὗ ἴ[Π6 αἱΐεγαπος δηά ἴδ δυιῖμογ᾿β Π8ΔΠὶ6 
8η6 οἶδῃ, ἰορείδεσ στ [Β6 Ρεγοά οὗ ἢΪ8 δοῦν! δα (ῃ6 βυ}]εεῖ- 

τηδίίεῦ οὗ ἢ15 τίη ρ8. 

ι. Τῆς τυογά οὐ γαληυο ΤῊΪ8 ἴεστὴ 18 υϑυδ}γ εἰ ρογθα ἴογ 

[6 ποῦ οὗ [με ῥγορμεί. Κ΄. ΗΔ, λ)ὸχ ζ..-ννγ λϊοῖ; σανῖς μη 
ΤῊΐΘ υϑὲ οὗ (ἢ6 γεγὺ 15 οοϊωσηοη ἴῃ ῥγορῃθς υἱξογᾶηοθ: ἴῃ 1Π6 
ΒΌΡΟΓΒΟΠΡ ΘΙ 5 οὗ Ηο., [ο., [οα., ΖΡ., Ης., Ζε., [6., 8π4 4150 Ηρ. 
21. 19. 20 Ζς͵ 17 45 619 γ4. ὃ 8' 15, ,8᾽5 χ8΄; Δ ΘΧΟΘΘΑΪΏ ΡΥ οοϊηχηοη ἴῃ 
(86 ὈοΟΪΚ5 οὗ Τεγεσαίδῃ δηα ἘΖοκίεὶ. 1 15 ραγί οὗ ἃ ἰᾶγρεσγ υϑᾶρὲ 
ΓΕΡΓΟΘοη ἤηρ (μ6 τιοδηίΐηρ οὐηιδ ἑμο οπὶσίομοο, δέοονιε. (ΟἿ. Οἱ. τἢ 
δηά ΜΙ. γ', ΕΓ 1 15 ρᾶΓ8116] ἰο ΝῚ2.- -ἹέἝ}οὸαΐ) Τὰῖι]α 158 Κηονσι 
οὗ ἴδε 1" οὗ (μἷβ ῥγορδεῖ, Ἄεχοερί [μὲ ἢ6 ψὰβ οἵ συβῆς ογὶρίη, 
Ρτεδομδά ἰῃ [μ6 ἀἂγϑ οὗ ΗεΖεκίδῃ δηὰ πηδᾶδ 80 ὑγοΐουπα δη ἱγργεϑ- 
5ΒΙ'0ῃ 88 ἴο "6 511] γε θιῃ θΟΓοα ἴῃ ἴῃς ἀἂγϑ οὗ [γα 8}, ΠΘΑΣΙΥ ἃ οδῃ- 
ἴυγν Ἰαίοσ (76. ,δ᾽8).---τὰς Μογας)] ΟἹ ἴῃς εἰφῃξ θη παπιθὰ 
ΜΙςδῃ, οὐ Μίςδίδῃ, 'η ἴῃς ΟἹά Τοεβίδιηοηΐ, [ῃ6 το Ἰοδαη ρ Οῃ.65 ἃΓδ 

(δε Μίςδῃ οὗ ουγ θοοΙς δῃὰ Μ|ίοδίδῃ δὴ [τ] (α Κὶ. 225 5:), ἃ οοῃ- 
[οΙ ΡΟΓΆΓΥ οὗ ΑΒ. ΤΟ ΔρΡΡε Ἰδίοῃ οὗ ογαςμῆο, ἀἸϑθηρυ πη 
(ῃς6 ἰοσγλοσ δῃαὰ ὁσουγτίηρ ΟὨΪΥ Ποτὲ δηά ἰῃ 76. 26᾽5, 18 ἃ σεηις 
δἀ]εςῦνε ἀεγίνεά ἔτοτα (6 ἤδπ)Ὲὲ Μογεβῃείῃ (13), ν Ὡΐςἢ ἰῃ 41} ργσγοῦ- 
ΔΌΙΪΠΥ ψγὰ5 (Ὧ6 ῥγορῃεδι 8 Ὠομπιδ.---]»» ἰΐλε ἀαγ5 οἵ «]οίμαπι, Αας, 
Ἡοεςεκίαΐ,, ξἰηρς οὗ Δα }}] Α Ἰαίεν δαϊάοη, ἴοσ (ἢς βυιϑβίδη δὶ 

{ἢ οὗ ψϊοῖ ονϊάθηςε 18 ἔχη βηθα ὈΥ 76. χ᾽, θυΐ πο 5βυβιοϊοηΐξ 
στουπαϑβ οχὶϑὶ ἴοσ θε]!] νην ΜΊςΔῃ ἴο ἢᾶνε ρσγορμεϑϊθά ἴῃ (6 ἀδγ8 
οὗ Τοΐμδι.---ἰν λοι ἀς ῥεγοείυοἢ] ΤῊ 8 διωρμαβίϑεβ ἴῃ σῃμδγαςῖοσ 

Φ,Ν. Ἡ.ΔΗ, Ἰν, [νἱ. {7}. ὡς; δηὰ Ιοϊτοδυςίίοι, ὃ 3. 
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οἱ ἴπ6 Ῥσορῃεδι β πηδϑβᾶρθ 85 ἃ ἀϊνίπα γενοϊδίίοῃ.- --Οομοεγῖηρ 56- 
πιαγία απὰ “εγδαίοη}}) ΑῺ δοσυγαῖδ ΘΌΠΏΏΔΓΥ οὗ (ἢ6 οοπίεηϊβ οἵ 
ΜΊΟΔΠ᾽ 5 ργορῃβδοῖεβ, Ὑμαῖμοσ ἴμ6 ἀδϑίγυςοη οὗ ϑαιηλδγία βρόκθῃ οὗ 

ἴῃ τὉ 7 θὲ δίγεδαυ ραβί ογ γεί ἴο Ἷοπηδ. 

Τε 5Ξυροσβοσι ρὕοη βεεῖ5 ἴο δε οὗ Τ᾿ ἀδδη οτὶρίη, β'ποα πο σπθηἤοη ἰ8 
τηδάς οἵ [δε σοη ει ροσασυ Κίηρβ οὗ [5τδ6]. Βαῖ ἰξ σδηποῖ ἴῃ 115 ργεβαηΐ 
ἴοσχτα δ6 οτεάϊτοά το ΜίςδὮ Βἰτηβοϊ, ἔοσ ποπς οὗ ἴδε οοηίΐοηῖβ οὗ ἴῃς θοοΚ 
δὴ 6 ἀϑϑϊσηξα ἴο 830 δδιὶν ἃ ἀδῖε 68 ἰδς σείγψῃ οὗ Τοίδσα; [86 ι.9εὲ οὗ πη 
ἴῃ ἴδε 5εῆ8ε οὗ “αἰἴοτ᾽ ΟΥ “δηῃουποθ᾽ 8 8 βίῃ οὗ ἰδῖς ογ᾽ ὶπ ((ζ. 

Ἡ,ΛΗ, 4; Ηοδβτηδη, ΖΑ ΤΊ. 111,95); δῃὰ (ἂς Ἰαϊίος ρασὶ οὗ ἴῃς βυ ρεσβοσὶρ- 

ὕοῃη 18 5: τ} Ὁ ἴο τῆς οαϊϊοσίαὶ δα  οη5 ἰπ Ηὸο. 1ἱ, 15. 11, ὙὍΠ6 ογὶρίπαὶ 
Ἰεφεηά, ἰδετείοσε, ννα8, Τὰς ιυογὰ οἵ Υ᾽ απιυεῖ τυλκίοῖ σαηιε ἰο Μ|ίεαΝ, ἐπέ 

Μοναελμέϊε (80 ἾΝε., Νον., Μασί, θυ.; οὐ, ΟΒο., ἰη 68Β.). 
1. ΠΣ ἼἽΦΝ πγν 2] ΟΦ, αν ἐλ τυογὰ οὔ δε Σιογὰ σαν (3ο Σ,Θ, Ἀ)), ἃ ἔτεος 

τοηάοσίηρ, γαῖδοσ ἰὥδη ἃ ἀἰβεσγεπῖ ἰεχῖ; ]οηΔἢ 18 [ῃ6 ΟἿΪΥ Ρρσορδεῖς Ῥοοκ 
Βερίπηΐϊηρ “᾽ 2 νι, (δουρἢ Ἰϑοϊδίεα ογαο]68 σα ποῖ ἱπέγεα σ ΠΥ 30 ἰη- 
ποάυοοά, 6. ’., ε. 19 ΕΖ. 3:5, ϑοταδ οοὐά. οὗ ὦ (87, οΙ, 228 δηὰ 45η) το- 
Ριοάυςε Δ ᾿ἰΐοτα γ.---2»8] ΤῊς ἱπίογρσγεϊδίίοη οὗ [818 πδιηδ 85 πιδδη- 
ἴησ, Ἡδο ἐς κε (ἰδὲς οκἰα)7ἢ (Οταν, Ἡ εν. Ῥγορ. Νανιες, τς7; οἵ. 

ΚοΌ, 2 5. 013), 15 ΒΑΤΑΪΥ ῬΤΟΌΔΡΙΕ, ἔος βυςἢ ἃ ἥδε ἰεᾶνεβ ἴοο σηυςἢ ἴο Ὀ6 

ΒΌΡΡΙΙοἀ ὉΥ (ἂς ἱτμηαρσίπδίοη. [{ἰ 18 Ὀεϊίοσ ἰδ κϑη 85 ἃ βῃβοσίεσ ἔοσῃ οἵ 
ΣΡ) (980 Κι,, 6. 2618); οι γΠὴ5 Ὁ (2 ΟΒ. 177) δῃὰ πὴ (1 Κ. 225), 

τασδηΐην, Ἡ7λο ἐς ἄξε Υαλδεῦ Οὐ. τον, ἴὰε ἔοστα οὗ [δος ἀϊνίηο Ὡδηης ἴῃ (ἢ 6 
᾿Αξϑουδη Ῥδργσὶ δηὰ ἴδε ἔοσῃ ν»" ἔουηα ὈΟΐδ 845 ρσεῆχ δηὰ 88 δεῆχ οὐ ἴδ 
οϑίγαςδ σεσεῃν ἀϊξοονετεά αἱ ϑατιασίβ. Απδϊορουβ ἔοιτωβ ἃστὲ ὑΝ 9", 
δηὰ ἴῃς Αϑϑγυτίδῃ τωδηηυ- Κ - Παρ -ὦ τοῖο ἐς ἐξέ ἐδ ργεαί Οοἀῇ ἀπϑὰ 
τυδηηυ-Κὶ-Αὐδα “-Φ ὖδο ἐς ἶξε Αἀὐαά (Οταῦ, Ἡ ὗν. Ῥγορ. ΝΝανιες, 1:7; 
Ἑποα. εἰ σϑοῖ, Ῥγοὶ., το). ΤΏ ἸΟΏΒΕΙ δηὰ τῆς 5ῃογίοσ ἔοσπιβ δὰ 

τπιοοὰ ᾿ΠΙΘΤΟΒΔΉΖΟΔΌΪ ἴῃ ἴδ ἰδίοσ ᾿ἰτοσαίυσο. Οὔ ὦ, Μειχαίαν;: Κι. δπὰ 
Ος-. ἴῃ 16. 2618 Κὶ. 2213 πα 2 (Ἡ. 340; Δηα Τ7υ. 1γ}" 4, Ὑ Πεγεΐῃ ἃ Ἰοηρ᾽ ἔοσπλ 

ἈΡΡΟΔΓΞ, ΨὮ11|6 ἴδ 5βοσῖὶ ἔοστῃ ὑσενδὶ]β ἰῇ [Π6 τεβί οὗ 8. 17 Θι 18; ἴῃ 1γ}- 4 

5 τερσοάυςεϑ ἴδε ἰοηρ ἔοσιι οἵ ΑΙ, ὅ' μα53 ἴῃς ἸΙοηρ ἔοστη ἴῃ ν. 1, θαῖ τῆς 
βδοσί ἴῃ ν. 4, δἀηὰ Τ᾿ Ἡ ὦ ανε ἴῃς 5ῃοσί ἔοστω ἰῃ ὈΟΓὮ νοσϑοβ. ὙΏΟΊο ͵ἰ8 
ΠΟ ροοά σϑβϑοῇ ἴο ΒΊΡροβε [μδἱ [8]5 εαυυίΐνα!εηςα ἀο68 ποὶ το Ὡροὴ βοιηὰ 
(δάϊοη.---τϑ } Οὐ. τ, ᾧ, τὸν τοῦ Μωρασθεί, ἰτελίίπρ ἰἰ 458 ἃ ραίτο- 
Ὡγταῖς; ἴη 6. 26:5 (ἡ, δ45 ὁ Μωραθίτης͵ βενεζαὶ τη85. οσαἱΐ ἴῃς σ᾽ ἔσοτχ Β6- 
ἴοτε θ Ὠετε; [88 18 ἀυς ἴο ἴῃς 5'γ 8 ὑσομυποϊδοη οὗ ἴδ6 ἔπο ἰεἰοτς. 

ὦ, προ; 5ἰ τα τὶν (Ὁ, τα ἰβίδ ον οοπηεςηρ ἃ ψῖὰ τῆς Ματγεβηδῇ οὗ 

116, -πτΌΓ}} 1 1η3858. οὗ ἀς Ε΄. Ῥγεῆχ Οὐν}.-τθρῖ} ὦ Ἡ (Ὁ ῥγεῆχ οοηΐ.; 
Βεῆςο, 8ηα Ὀεδοδυδβε αϑυπασίοῃ 8 Ὁποοιησήοῃ ἴῃ ἢ ἰϑιοτὶςαὶ ὑσοβα, Εο. 

εταεπς ἴο Ἴπιν; Βαϊ ς΄. 15. τ; Ηδο. 1', σβετο (Ὁ αχαίῃ ἱπβοσῖβ καὶ; [ἢς ἕδςϊ 
(δαὶ τς ἔοστα πὴ σοὺ ἴῃ ΟὨγσοη οἶα 3 5 {ἰπλ65, Ὠΐ]Ὲ ἴῃ 5Ποσίεσ ἔοστι 



22 ΜΙΟΑΗ 

8 ἰουηα ΟὨΪΥ κα {ἴγδς, κε νσίϑε ἀσρὺς8 ἴοσ ἴῃς 11} ἔοσμι ἴῃ 1815 ἰδῖδ βυρεσ- 
βοσ ροη.--- ΦΧ] Φ, ὑπὲρ ὦν, ἃ τεηάεσίης τοϑάς ΠδοσββασΥ ὈΥ ἰδς ᾿ἰΐε γα] 
{τη ϑδίοη οὗ πτ 85 σσιυ. (ΓΤ. ὦ, ψ ΪΓ ἢ σεηάοσβ πιπ, ἀε ῥγορῤῥεςίεα.--Ἰγ 99] 
Υ. ἐ, ου νυ. 4- "; ου ἔοστω, ο΄. Α5353Υ., 5σ-νδ-γέ-πα.---οῦννν)] ΜΡ, Η.ΛΗ, 47. 

δ ΤἼε οοοηι οἵ 1ςγαεὶ (τ 5). 

ΤῊΪ5 ογδοῖὶς σεβϑοῖνοϑ (5617 ἰηἴο δἱὶχ βίσορῃββ οὗ οὉΣ 11π65 δδςῇ. 
(1) ΤΘ δῃπουποδιηθηΐ οὗ Ὑδηνθ ἢ 5 ρρδάγδῃςο ἰη Ἰυάρτηερηῖ(ν. Ὦ. 
(2) Τ6 οομνιυ ϑοη8 οὗ πδίυσε διίἰεπάδηϊ Ὡροὴ ἢΪἷβ οοτηΐηρ (νν. ὃ" 
48. Ὁ, (2) Τα οσοδβίοι οὗ [8 ρυμίνε τπλδηϊοϑίδοη ͵8 [86 5ἴη 
οὗ Ιβγδοὶ, Ἔβρϑοΐδ!ν ἃ5 τεργεβοῃίθα ἴῃ (ῃ6 οδρίϊα] οἱ65. (ν. ὃ. (4) 

Ὑδηνθῇ βἰδίθβ (δὲ ϑδιγδγὶδ ἰβ ἴο ΡῈ γαζΖϑὰ ἴο ἴη6 στουπμα Ὀδοδιιβε οὗ 

ΒΕΓ 5[η5 (ν. ὃ. (ς) Ὑπεγείοσε ἀοδβ ἴῃ6 ργορμεὶ ὑγεδῖκ ἰογίῃ ἰηΐο 
ἱποοηβο δα ἰδπηθηϊδοη (ν. ἡ. (6) Εογ ἴῃς ἀεϑβίσιιςϊίοι 15 ἵττε- 
τι αἴ 016 δηὰ νν1}} ἐχίο πα ὄνθῃ ἴο [6γυβα]οτ (ν. ὃ). 

ἘΑᾺ γε, Ρεορίεβ δ]}; 
Ηδασκεη, Ο δασγίδ, δηὰ Βοσὺ ἔυϊη688. 
ὙΔΏνΕΣ Ὑ|1 Ὀδοοῖιθ ἃ Ἡϊΐη658 δραίηβί γοῦ, 
ΤὨς 1,ογὰ ἔσοσῃ 815 μοὶ ἴδ ρὶς. 
Α, 5.66] ὙΔΕΝΘὮ ἰ8 οοταίης ἑοσίῃ ἔγου δὶ8 υΪἷδοδ; 

Ἧς Ὑὑἢ1]} ἀδβοοπ ἃ ὕὑροη ἴῃ Βείρηἷβ οὗ ἴῃς δασίδ; 
Απὰ δὲ τηουηΐϊδίηκ τῇ] το]ῖ πᾶσ ἢΐπι, 

Απηὰ [δἢς νδ]]εγβ ὈῈ εἰονθὴ δϑυῃάεσσ. 
ΟΕ δὲ ἰτδηβωτεββίοη οὗ [δοοῦ ἰβ 4}} (μιὶβ, 
Απὰ ἔοσ ἴδε 5ἰη οὗ τε δουϑὲ οὗ [υἀδἢ. 
ὟΝ Βδὶ ἰ8 δοοῦ 5 ἰγαῃϑστεϑϑίοῃ ἢ [5 1 ποῖ ϑδαζηδσία ὃ 
Απῃὰ νδδῖ ἰβ 1.4} 55 ὃ [5 ἰΐ ποῖ 7 εχ βδ] 
ἨΕΕΕΕΟΚΕ Μ|11 τυχὴ ϑαϊηατία ἰμῖο ἃ δε]ά, 
Ιηΐἴο ἃ μἰδηϊεά νἱπεγαγὰ; 
ΑπάῚ νῖ}} ρουγς ἀονγῃ ΒΕῚ βἴομοδβ ἰηἴο ἴῃς υδίϊου, 

Φ Απὰ ἴα θᾶ Βεσ ἐουπαφίίοηβ. 

ΕΟΚ τοῖς, ἰδὲ τς Ἰατηοπῖ δηὰ νυδὶ!; 
κεἴ τὰ χο Ὀατγείοοϊ δηά βἰγίρρεά; 

1,εἴ τς τρδκο ἰδιηδηΐδιίοη κε τῆς αοῖκ415, 
Απὰ τηουχηΐηρ ᾿ἶκο ἴῃς ἀδυρσμίοτβ οὗ τὰς ἀεβοσέ. 

ἘΟΚ ΒΕΓ βἴγοϊε ἰβ ἰπουγδαοϊε. 
δδ, 1 ςοητο8 ἄνθη ἴο υὐδῃ; 

τ τοδοδδα υηΐο ἴδ6 σαῖδ οὗ ΤΥ ὈΘΟΡΪδ, 

Ἐνεῃ υπΐο [Θγιιβδίε. 

Το πηδᾶϑῦσε οὗ [8 ροετῃ 18 ἐγ πιοῖοσ, τ δὴ Οσοδϑ: οἢΔ] χίβο ἴο ἃ ἴ6- 

ἘΔΙΩΘΙΟΣ ΟΥ 8 ἀεβοδηΐ ἴο αἰπιεῖοσ (1 ν. 5, εγε ἴῃς εἰερσίδς τηονοηηεηΐ 

ΔΡΡΟΔΓΒ 'ῃ Ρεσίεςϊ Βδστήοὴν Ὑ1ΠῚῈ {πε ςοηίςὩ18 οὗ (Π6 511.). ΤἼς δτβί ἴἤσθα 
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8515. ἀεποσῖθε ἴῃς οοταΐηρ οὐ Ὕλαν ἢ δηὰ 115 οδυβε; ἰδ 451 ἴῆχες 5εῖ 
ἴοτῖ ἴθ παίυτε οἵ (ἰδ ρυπὶϑῃτηθηΐ δηὰ [18 εἴεςῖ, ὙῊΪ8 ἀσσδηρεσηθηῖϊ ἰἢ- 

γοΪνεβ (δε τεϊεπίίοη οὗ νν. 3.65 845 βεπυΐηθ, ποῦν Ὠιδὴ ρ ἴδ οὔ]εςο- 

ἴοῃΞ οὗ ϑίδ., Νον., Μασ, εἰ αἱ., αἀηὰ (ἢς ἐχοϊϑίοη οὗ νυν. 45: 4. 1 8.5 ἰδίδσ 

δοςτεϊοηβ. Νοῦν, 848 δἰγεδὰν ἔεϊξ ἴδ ἀΙ ΠΟΥ οὗ ν. 49: 4 απὰ δί(ετρίοα 
ἴὸ τεσοδαν ἰΐ ΌΥ ἱπίοσο βδηρίην ἴῃς Ροβ᾽ οηϑ οὗ νν. Ὁ δῃὰ 4., Βυϊῖ 45 δηὰ 
45 δεϊοην τοχεῖδεγ; ἰδ ἐχρϑηβίοῃ οὗ ἃ ἰδουρῆς ὉΥ ἰδς δα ἀϊέοη οὗ ἃ οοσω- 
Ῥϑυίϑοη 15 80 ὑποοσασηοη τπϊηρ (ο7. γ19); δῃὰ (86 1ἴπ68 49. 4 δθυσάδη ἴΠ6 

5... Τδο δισυτηεηΐ ἀραϊηβῖ ν. 7 1165 ἴῃ ἰδς ἔαςϊ (δὲ 1ξ Ὀτεδῖκα (ῃς εἷοβς 
οοπηδοῖτίοη Ὀεϊτοοῃ ν. 5 δη ν. 8 (ἰδε Ἰατηδηϊδοη οὗ ν. ὃ 18. σοσίδ Ὁ ποῖ 
οὔ δεοουηῖ οὗ (ἢ ἐεϑισυςτϊίοη οὗ (ἢς 14ο]5 ἱῃ ν. 1, θὰ Ὀδοδυβε οὗ ἴῃς [4]} 

οἔὗ (δς οἱ τεϊδίδα ἴῃ ν. δ); 115 ἱπάυσεηςς ἰῃ ἀ6181} 18 κοννί5ε αὐἱΐα ουἵ οὗ 
ΒΑΙΤΊΟΠΥ͂ τ ἴδς 5, ροννεσέιϊ 5 ΣΌΚΟ5 οτη ρ]ογοα ἴο βκοίς ἢ ἰδ βοδὴς 

οὗ ἀεείσιςοη. Μόοτοϑονοσ, Μ|ίςϑ ἢ 5 οι 4515 νγσγὰ8 ηοΐ Ὡροη ἴδ6 ἰΠΙαυἶ Ὑ 
οὗ Ιἀοἰδίτυ, θυ ὕροη [δὲ οὗ ογ 65 δραὶηβὶ [δε 8οςΐδὶ οσάθσ. [118 ποῖ 

ἸΣκεῖγ, (Πεσοίοσγε, ἰδὲ 6 πουὰ τηλῖκο ἰἀΟἸΔΌΥ ἴδ 5016 σδυβε οὗ (ἢς τῃγεδί- 

δηκα ἀϊΞΑϑίοσ, 85 15 ἄοῃς 1 ν, ἴ θὲ σείδϊποὰ, ΤὍδα ἴνο ρτεδῖ οἱ τες δσὲ ἤοσε 
βἰηρίεὰ ουὖἵἱ ἴοςΣ ἀεπυποίδιοη; Ὀαὲ ἱἀΟΙΔΌΥ γγὰ8 ὯῸ Τόσα σϑιαρϑηΐ ἴῃ ἴδ 6 
εἰν ἴδῃ ἰὴ ἴδε οουπῦυ. ὙΒΠ65ς ἔδοϊ, ἰοχεῖδοῦ τὴ ἰἢε ταδυκοα νϑτὶα- 

ὕσοη ἔσοσῃ ἰδς 5: τορῃϊς ἤόστὰ οὗ ἴῃ6 ςοηϊοχῖ, ἴῃ (μῖ 1ξ οοηπ {168 ἃ ἅνε- πὸ 
ΒορὮς, τδκο ἰδ6 ολ36 δρδίηβξὶ ν. 7 οοποϊυβῖνα (30 αἰϑὸ Μασίΐ, Νον.Κ, 

ϑῖεν., αυ.). ΟὈ]εςἤοῃϑ δραϊηβϑὶ νυν. "59 ψοσα ἤγξι ἐοστηυ!δίεὰ ὈΥ 818., 
ΖΑΊΨ., ΧΧΙΙ, 163. ὙΒΕΥ δτὲ (1) (δδῖ πεσε ἴδς Ἰυάριηεηῖ 15 αἰτεςίρα 
ἀραϊηςῖ [ΒΞ ποδίδεη, ἢ τ Βοτὰ Μ|ΊςΟΔὮ 8858 πὸ οοποσσγῃ; (2) ἴῃδ᾽ ἰδ ςοη- 

πεςοῃ οὗ τ[δϊς5 ποτὶ ά-᾿υὐστηοηΐ 1 ἢ [86 ἱτηρεπαϊην οδ δ οὗ 15γδεὶ 15 
8 ἰδουσδς οΒαγδοϊοσιβες οὗ ἰδίοσ τας5; (3) [δῖ ἴΠ6 οοποορὕοη οὗ ΥΔΏΝ ΕΒ 
85 Δϊἰηνς ἴῃ [86 Βεδνθῃβ 15 οἵ δῖα ογίίη; δπηὰ (4) ἰδὲ ἱπ νν. "4 τῆς 

τ ονοτηδηϊ 15 ΓΙ ΓΊΟΙΟΣ, ΜὮ]]6 ἴῃ νν. "δ. (Ὡς Οἵ»"α-Γγδπὶ ῥὑτοναβ.Ό Βαυϊΐ 

τ ἰἴ8 ΕΥ̓͂ ΠΟ ᾿η68}8 50 ζςογίδίη ἴδὶ ἴδς ὑσορμείὶς Ἔβοβδίοϊίοου ἴοοϊκ οὐ ἐΐπ 
Ὁ ν ΓΒ 15 ἰἰς οοἱουσὶ ΟἿΪΥ ἰη ἰδίοσ ἴτηθβ. Τα ἄσϑὶ ὕνο βδρίεσβ οὗ 
Ατλο5 8661 ἴο ἱπα!ςδῖε 8ῃ ΘΑΥΥ οοηηοοίοη Ὀεῦψεεη Ὑδεἢ᾽ 5 Ἰυἀρτηεηϊ 

οὗ Ιεγδεὶ δηὰ ἃ σζοσζδ οσ 1685 τσὶ οἷγ εχίεπαάεα που] -ςαἰδϑίσορμα. Οὐ. 

8.50 ΟμἼεβϑωδηῃ, 267 ὕὕγεῤγμηρ ἀ. ἰπν.-7ωἀ. ἘΞοδαϊοϊορὶδ (1905), 144 7.. 

ΎΒοσε νγᾶ8 ΠΕΣ ΔΙ ΗΪΥ ποϊδίηρ ἴῃ ἴδ εἰσ 8-ἙςεηίυτΥ ἰά64 οὗ σοὰ [δεῖ ῥτο- 
νεηϊεὰ δἰ υθηρ ἴο Βῖτα δεῖνι ε8 οὗ νου] ἀ- τάς βοορε. Οὐ. Δ. οἱ 
διὰ ἢ. 1-1Σ. Τα Ὀε]ϊεῖ (δἴ ὙΔΏν ἢ ἐπί σου δ Ὠἰτη56}} ἰη [ἢ ποδν- 

δ:.5 σδηηοί Ἰερ  ασηδίοϊγ Ὀς τηδάς οὗ ἰαῖα οτἱρίη (εογα Καὰ., ὉΒ., Υ, 
646) ἰῃ νίενν οὗ [ῃ6 ἰΒοορἤῆδηγ δἱ ϑπδὶ (Εχ. 1ο""" 18. κα 7); οὗ (δες οζουγ- 

τεῆς οὗ ἴδε ΠΣ “Οοὰ οὗ ἴδε Βεαδνδηϑβ᾽ ἰπ ἴδε πα υ᾽ ἸΔΌΪΥ ΦΑΣΙ ῥάββαρο 
ση. 247 (1); οὗ τἴδς ῥδγβ]]εὶ Επ|6 γυδν ἴη ΝῸ. 2415, ΔῊ ΘαΌΔΙΙΥ ΦΑΣΙ Ρᾶ9- 
δε: 8πἃ οὗ ἴδ τηεηὔοη οὗ ἃ ῬΠορηϊςδη ἀεἰγ. Β841-ξδτηςη, ἰῃ ἃ οοηῖσγαςξ 
Ὀθεύψεεη Ἐβασῃδάάοη (681-668) αηὰ (ες Κίηρ οὗ Ἴγτε (ν. ΚΑΤ΄", 357). 

ΤὨς οἤἄδηρε οὗ ΓΤ γί ἴῃ νν. δ 1: 4065 ποῖ πεςοβϑα συ ἰηνοῖνε 8 σἤδησὸο οὗ 

δ οσβδὶρ (οἱ. ϑίεν., το ΘΟ, βίσ τς [5 ἃ δερασγαῖδ οσϑοὶς ἰῃ ΟἿ δ- Ὠγίδσω οὗ 
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νν."- 8. 8); 5 ΠΑ, σΠδηρο5 οσουγ οἰβογβογα τἹ ΐη ἃ Ροσπ, 6. Κ., 23 45. 

Ἑυσίδβεστοοσε, ἴῃς οτηϊββίοη οὗ νυ. 3.55 ἰεᾶνοβ [86 ορεηΐηρ οἱ ἴῃε ογδοὶς 
δΌσυρῖ δηά Ὀγύβαυς ἴο ἃ ἄερτες ποῖ ραγϑ] ] οἷο οἰβονεσε ἴῃ ΜΊ. 1-3. 

2. 009] ὦ, λόγους - Ατατ,, Ὁ, ἃ ἔαγ ας ἴεσία ἴὸ ἴμ6 ἰσδηϑἰδίοσβ; 9 

δα Ὁ ΨΈΓΟ ΘΔΞΙΥ͂ ςοηξυξοά ἰη ἴδε οἱ βογῖρι. ((). 113 κἱἵν. 12. 210 (6 ΤΌ. 89 
(σΒοσα ΓὋΠ 13 ταὰὸ, "ὍΩ9), Ζα. 219 (σχβεσε 481, "3.9 τὶ ὥ, “κὉ} δηὰ Μαὶ. 

119 (δέτε ΑΙ Ἢ -ὁ (6 »").. ὙΒς οοη]εοΐατε οὗ Εγ. (μαῖ Φ οτὶ σἰ 8} 

τοδα λόγους πάντας ἰ5 ψἱτΠουϊ ΔῺΥ βυρροχὶ δηὰ 18 ὑπηδοεββασυ. Ὁ αἱ! οἵ 
γοι (8580 8 ν.); δυκίῃ 70. 1719 (Ὁ τηγδῖκοβ ἰῃς βᾶπιὸ σῆδηρε. ΑΙ '5 Ξυλϑϊληϊ- 

δἰε Ὀγ: Κ. 2235, ἃ νεσδ ἔσῃ ᾳφυοϊαιίοη οὗ [15 ρΡἢγαϑ6.---"2) 05] 1ἢ οοὐά. 
Κεηη. 20, ού, 224, 12---; ἴῃ (ἂς βάτης οοὐά, δηὰ ἰῇ 4, ΙΟΣ, 145, 150 (ο΄. 

Φ Καὶ Ἐ)) π; Ὀυϊ Ῥοΐ οὗ ἰμε5ς νατίδιοηβ ᾶτα ἀυς ἴο 5Ξοσίὶ οοστεο[ίοῃ. 

--τκθο.] ὦ ἔγεοϊγ, αμάὰ αἱ τοῖο αγε ἕν ἐξ; Ὁ τυ βδν {μἰτιδδς.τττῖνενν ΝΥ] 

Οτὰ."ν 8 ὍΟΛλδηὰ ἌἈ; 1 18 ϑυρογῆυοιυ ἰο ἴδ τρεῖσα, δηὰ 15 οἰ πο σ ἃ ρ᾽οβ5 
ΟΠ ΠΥ ΟΣ ἃ αἰξίος. ἔγοτῃ (ἢς [ο]ονίης ᾿ἰπὸ (9ο 619. Μασί, Νον.Κ, 516ν., 
ΘΚ. Πι..---Ὑῃοὸ] ὦ, εἰς μαρτύριον͵ αὐϑίταςϊ ἔοτ οοποτεῖο.-- ὃ. ὙΥῸ] Οὐ. σὲ τὰ 
ὦ, 83 ἃ αἰϊίος. οἵ γον; (818 4150 ἱτυρτσονοβ ἴῃς γγίδτα; ϑίον., Εἰρί. οὔ. Ὑ 

ἰηβίεδα, Ἀα. οἱ. εἰἴμοσ.---ἄ, "1 ἸΟΌ)] ὥ, ἱγαπβροξίης ἴῃς νῦ8., αμὰ 5λα]} 
δὲ ὁσμαμεγεὰ ἐδ τμομμπέαὶης ὠμπᾶδν ἀνε απὰ ἰδ υναἱϊεγ5 το 6ἀ.-- Ὁ» 
Οοάὰ. 229 (Κεπη.) δῃὰ 224 (ἀς Ε.), Ὁ1}»325.---ὖ. ΓΛΝΌΓ2 1] Βα. ὨνθΏ3,, τὶ ἃ 

ὦ ὦ (ὑυυἱ οοἄ. Ἐευςἢ]. δ45 Ρ].) δηὰ οοὐὰ. 21Σ, 1257 (ἄς Β.). 26 οοὐά. 
οὗ Κεηη. μανε ἀεΐοςῖνε τι ηρ. ὙὍὙΒα 58. 15 τεαυϊγοὰ ὉΥ ἴῃς Ῥάζβὶ]οὶ 

γον, δῃὰ ὃγ δ᾽ 5 τοηδοσίης οὗ ΓγῸ2 ἰπ ]. 4 (ϑο Εο., Ταγίοσ, ε., Ῥοηΐϊ, Οσυ., 

Οοτσίξαι.. Νον., Μασίὶ, 5ικ., θ.).--τὐπνοϑ] Κα, την, θδσδυϑε οὗ ἴδε υ56 
οὗ (δε Ἰατίοσ ἴῃ 1. 4 (ϑο ϑεῦ., Νον., ἮΝε., Ῥοηῖ, 6υ.). Α 5ἰγαῖαν ἱπίοσ- 

οἴδηρε οὗ Πδῖη65 ΟσΟΌ 5 ἰη Ηο. 5:3. 14; δοςογαϊΐηρ ἴο ἰδ Μδβϑοσὰα βυςϊ οοη- 
ξαβίοη οὗ Ὡ8π|658 τχὰ5 ποῖ ἰητγεαυεηῖ (ν. (Ὡς οἰϊδοη ἴῃ 56. 46, ποῖδ 3).-- 

] 5εῦ. δηὰ ἵνε., π9.---Π1Ὸ2] Ἐά. ὔνϑῇ, σὴ} (Ὁ δπὰ ςοἀά. (Κεπη.) 

2ΟΙ, 228, οὔ τηδτρίη (80 Ηουῦ., Ὠδῖδα, Βδυεσ, Εο., Οογίξα. Μασίὶ, 

ἯἨΔ]., ϑῖεν., δ:κ., συ., θα.). (Οὐ Φ, ἡ ἁμαρτία οἴκου; 80 ὦ, Ὦ. 
Ἐοσ ἃ 5ἰυαῖατ ἰηβογάοῃ οὗ [2 ὉῪ (δ, 566 τηδην ςοἀὰ. ΗΡ., ψ ὮΙ ἰηβοσὶ 

τς ἰῃ ν. 86 Βοίοσε 29". ΓΏ2 5 ἃ ρἷοββ τ ΙςὮ βυςςοοάεα ἴῃ ἀρ δοίης 
ἴῃς οτἰ αἰαὶ ἰοχῖ; ἱξ 58. ἱπηιροβϑὶ δὶς Ὀδοδιιβε ἴῃς ΘηΒΟΓ .7εγωδαΐδης ἀ065 

ποῖ Αἴ; ΠΟΥ 8 7γυβδίοτ ποίεα ἔον ἀὲρλ-ῥίασες, ἴδε ἴετρ]ς ἱδκ- 

ἴηᾳ (μεῖς ρίδοο; {Π6 Ῥδγδὶ]θ ἰϑτα 5 αραϊηβὲ ἰ{; ἴῃ6 5'η οὗ 7υὐ δὴ 85 

γ Μίςδῃ βᾶνν ἰξ ᾿ςοῃϑίβι θα ἱπ Ορρτγεββίοη, πηυσγάεγ, εἰς., σαί μεσ ἴμδη ἴῃ 
ψουβἱρρίης οὐ ἴμ6 Ηἰχῃ-οΐδοθβ; δηὰ [ἢ γββϑ. 411} (Ἐβ: ΠὙ δραϊηβὲ Α͂Ι. 
Κυσ., Γ2 Γνὸπ (3530 Η. Ρ. δι, ϑεῦ., Ταγίοσ, ἘΠΏ., Ῥοηΐ, σσ., συ., 

αΑϑπι., Νον., Ἦν ε.).--6. πιση »Ὁ] Ἐά, πρῦ, οταϊἰπρ “}» (ϑο Μαγᾷ, 
δϑίον., συ.) 858 ἃ φἴοββἍ. ὥῷ, εἰς ὀπωροφυλάκιον ἀγροῦ; (ῷ͵ 70γ α ποιδε οἵ ἐπ6 

εομηπένγ, ἐδ βεϊά, ςοπηοδοιίην πφὴ τ ἢ τῆς ζο]οσίηρ ἰηκίεδα οὗ ἴμ6 ὑτο- 
οοάϊηρς οςοπίοχι. ἵΝε., ση ὴῦ (σ΄. 3.2 ΕΖ. 21"; 58οὸ Νον".), οσ "Ἢ νὴ (('. 
1 85. 27). ΗἸ.., "ν᾿ πνῦν, σοππεςεηρ πα στ τ ἔο!]ονσίηρ πτογάϑ (ο΄. 5); Βαϊ 
ἢ» πουἹὰ Ὀ6 ἀπ..--}}}] Εά. κὼ νὰ 6 οοὐά. (Καηη.); κ Ἰοβὶ [σουρῇ 



13: ῆς 

Βδρίο.. ὦ, εἰς χάος. ἮΝ, σωαςὶ ἀοφεγυιρε ἰαῥίδμηε ἱπ αργο. Οτ. "Ἢ Ὁ).--- 
Ἴ. γ2}] ὦ, κατακόψουσι, δι δςΐνε ἔοττα τὶ ἱπαςδηϊίε 50 ]εςί, ἐαυϊναϊοηῖ 
ἴο ἴδε μαϑϑῖὶνθο. (ᾧὑ. Ετσεηςἢ οἤ, Οσγιλδη 5" (50 ΕΥ., σοπίγα ΒδΌοΙ, [υ5., 
ΗΙ. ΝοΪ. το ροβὶϊ ὁ αἰ οσεηῖ ροϊπτηρ ἔοσ 44{).--- ΣΝ} ἘΠ, ἰοςαϊέοπες. Νε. 

πυηῶν (90 Οογίξο. Μαγᾷ, σα.), Ὀκῖ [815 που] τεαυΐτε ἃ ἔειω. ἔοστω οὗ ἴῃς 

νῦ. (Η4].). ΗΔ. τ) ρη.---πσ} Εά., νῖὰ αὶ ὦ Ἢ, 1530 ἴο οοπέοστι τῖτἢ 
ΔΝ δηὰ τοαυϊτοσωοηῖβ οὗ Κ,,ΔΙΏΤΩΊΔΣ (30 Ὠδίδε, Επτι., Ταγίοσ, ΕἸΒ., ἾΥς., 

Ῥοηι, ας. σάϑι., Νου., Ηδ]., Μασ, δἷοεν., σὰ., θὰ.). ((Υ. ὦ, συνήγαγεν. 

--8. ὦ "ἴδοςβ 4]} νῦ8. ἰῃ 244 ρεσβ. 86., Ὁ ἴῃ λα ὑβεῖβ. 35. ἔεσα., ζξ ἴῃ 34 ρεῖβ. 
ῬΪ. πι83ς..--- 25}Ν] Οἵ. δηὰ ϑοσης ςοάά. οὗ Κεοπη. ποῦ ν.--ὐνὉ] ΟΥ. δηά 31 
οοὐά. (Κεηη.) υυρ,---πιον 4, ποιήσεται καὶ ποιήσαιτε.---Ὁ5)0.2] Φ, ὡς 

δρακόντων; 50 Ἐ. Αα., σειρήνων. Θ, λεόντων. Ὁ, α 7αεξαὶ. (οά. οὐ 
(Κεῃη.) 1),3. τον ΓῺ] Φ, θνγατέρων σειρήνων; 50 Ὁ.--9. νῸΝ]) ὦ, 
κατεκράτησεν; Σ Θ, βιαία; Ἢ, ἀεερεγαία.--- 90} Ἐά. ππϑο, τὶ ὦ, ἡ 
πλήγη αὐτῆς͵ δΔῃὰ ἰη δρτεετηδηῖ 18 (ἢ 6 55. οὗ ἴδε νῦ5.; 80 Ἐ ᾧ᾽ δηὰ 7 

ςοὐά. οὗ ἀ6 ΒΕ. δηὰ 1: οοἀ. οὗ Κοηη. (3ο Ἶνε., ατ., σΑϑιι., Νον., Μασ, 

ΗΔ!]., ϑῖεν., 5:Κ., νδὴ Η., Μασγρ., 6συ.). θυ. τὸ Ὠ)Ὁ.---5}2)] ΕΑ. ΠΡ, στ ὁ 

ΖΦ, ἴῃ οοπξοστοὶ ν᾽ Ὑἱὰ ἀετηδη 5 οὗ στδσωσηδσ (80 Ταγίοσ, ἮΝ ε., Νον., Μακίὶ, 
ΗδΔὶ., ϑίεν., 5:Κ., υδὴ Η., Μασᾳ., σα., θα.). ΕἸΒ. »Ὡ).-τοῦφυν τ] Νε,, 
Νον., δ:κ., οἵ. 85 ρ'οββα. Μασίὶ, "" Ὑ . 

δ0Γ, 1 οοηίδίη8 [Π6 ΟΔ]1] [ογ διί(δη οῃ.---ῶ. ΕΠ αν γε, ῥεοῤίος αἰῇ 
Τῆς Ῥσγορδοῖ δέάγεβϑϑεβ ἴῃς πδίοηϑβ οὗ ἴῃς δαγίῃ," γαίῃεσ (ἤδη (ἢ6 
{065 οὗ 15γ26} (Δ Βουρἢ ΛΘ 158 ϑογηθπη65 υϑεἃ οἱ ἴῃς {Π0 68; σ᾽. 
σῃ. 49.9 Ὁ... 3125 43} Ζο. 11 Ηο. το"), 85 Δρρθδῦβ ἔγοτι ἴῃ6 ρᾶγδ] δὶ 
ἐχργαβϑίοη, Ο φαγί απὰ πεν ζμἰη655] ὨΪΟΘΉ ἰναγ5 ἀσβσηδίθβ ἴῃ 6 
σψοιϊὰ 85 ἃ οἷ δηἀ ον σ ΔΩΥ βροςΐαὶ ρογίοη. (ὕ. Ὀ.. 33᾽ 5. 
,1. ΤΒα ΔΈΟΙ 8 δ. βιιπητηοησδα ηοΐ 85 ψ]Π658565 (ο΄. Απι. 4ἢ Ὁ. 
455 ,χοἶδ 15. 1, Ὀυΐ 85 νἱ (Δ ΠΥ ἱπίογοϑίοα δυάϊίογβ ἤοπὶ Στ Ῥεἤοονεβ 
ἴο οοῃϑίάογ αἰ σε εἶγ τμβδὲ {ΠῈῪ ΠΘΑΓ, ἴογ 15γδ61᾽8 οἂδϑὲ 18 ραγίὶ δῃηά 
Ρᾶγοεῖ οἵ (ἢ νου] 5 886. ὙΤΒε Ἰορίςο) οδ]εςΐ οὗ ἴῃ νογὺ8 ᾿δαν δῃά 
μεαγξερ 15 ἴῃς σὨοῖς οὗ (6 βυςςεοάϊηρ, ογδοῖθ, βθεριηπίηρ, γαλιυοῖ 
ΟἹἹ δέοοηις α ιυἱΐηθ55 ἀραΐμεί γομ] Νοῖ σγριοηρ γομ, 1 ἴος Μ|Ίοδῃ 
ςογίδ ηἷγ σουὰ ποῖ σοηςεῖνε οὗ Ὑδησεῆ 85 ἃ [6]ονν- 6585 1 ἢ 

(86 Βοδίῃεη οὗ 1[5τ86}᾽8 οδ δι θ5: θυΐ ταίῃοσ οὗ [656 σδίαγ 165 85 

τη σίηρ Βοπγε ἴο ἴΠοῚγ σοη βοθ 68 ἃ ΠΟΠ ἀετηΐηρ 56η56 οὗ [Π6ἷΓ Οὐ 
εξ δηὰ 4 νγηΐηρ ἰο ἤδε ἔγοτι ἴῃ 6 σομηϊηρ ττδίῃ; ἑ. 6., Ὑδη ἢ 

[Ὠγουρὴ ἷ5 Ρυηϑητηδηΐ οὗ 5γδ6] νν1}}} ἰἜβ νυ δραϊηϑὲ ἴῃ6 ὩΔΈΟΠ8, 

4 80 Ἐοδεη., ἔτ. Κε., σβερ., Ἠὰ., Ρυ., Οἵἐ., (βο., ε., σάϑι., Νον., Μαεπὶ. 
1 80 ΚΙ. Ηἰ., σιεῖ., ΗΔ].. ζ 8ὲο σΑϑα.. 
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ΜὯΟ ΔΓ δυϑῇ ΟΕ ρα] γ.--ΟΑΙ ἐς λοὶν ἐοηι ]Ε] ἑ. ὁ. ἢ18 ἀντ] ησ ἴῃ τΠς 
Βαᾶνθῃ8,Ἐ ποῖ ἴΠ6 ἰεΙρ]6 δὲ [Ὁ βα θτα, 7 85 ἴῃς ἰδησιιδρα οἱ νν. ὅ" “" 
βῆονβυ (ὕ. ΗΡ. 232 Ζε. 2.515. 62 Ῥ5. τ΄. ΕῸΓ βἰπαῖαγ νίεννϑ ἴῃ 
ΘΑΙΙΥ {{π|68 τερᾶγαϊηρ Ὑδητ ἢ 5 μαρϊδοη, οὐ. Εχ. 133} “ 145. 3: 
10". 18. 30. 

ϑὲγ. Ι1Ὶ ἰηἰτοάτοοβ Ὑδην ἢ Ηἰπγ5617 ὩΡοπ [ἢ 6 βοθης οἱ δοξοη.--- 
3. Υεα, 5.6] Ψαλαευεῖ ἐς οσημηρ ὕογί ἥγοηι ᾿ἰς ῥίαςε] ΤῊΣ ρῥἷς- 
ἴυγε ὈΘΟΟΓΩ68 ποτὰ υἱν!ά; ἰῃ6 Ἰυάἀρτηεηΐ 15 ου ἴμ6 νεγρὲ οὗ Ἔχεου- 
ἴοῃ! Τα ῥίασε 15 (ἢ ΒεδνθηΪγ ἴετωρὶθ. Ο((. Ηο. ςἶ 5. 142 15. 18. 
-- Ηε τοῦ! ἀσεςεπά μον ἐλ6 μεὶρ)δς οἵ {6 φαγί} Ἐοτ [ῃ6 οπχἰϑϑίοη 

οὗ (δε Ρῇγαϑε, αρ ἰγεαά, νυ. 5. ἘΣ ἃ 5: π}}1ὰγ Τμουγῃί, οὐ. Απι. 4 (ἃ 
ας Ρ85838ρ6).--4. Απᾶ π6 νιομμίαΐμς τοῦ! νιοὶ, εἴς.) ὙὍΒε ἱπιγὰ- 
ΞΕΤΥ ΠΕΙῸ 18 θΡαϑοά ὕροῦ ἴπε ὑῬΡῃεηοϊηθηᾶ οἱ δαί παυδ 68 οΓ νοϊοδηῖς 

οσγυριοιβ (σ΄. 13. 241} Ζε. 1τ4΄ Νὰ. 15), δῃὰ 15 ποΐ ἀδβογίρενε οὗ ἃ 

(υηάογϑίοσιῃ; ἴδε ἀδβορύοῃ οὗ (6 τεπάϊηρ οὗ (6 ν4]16γ8 ἕοσ] 5 
[6 ἸΔεῖοῦ ἱπιΓργο δ ο .---ἰέζεινας δεΐογε ἐδ ε ἥγε, ἐξειυαίογς ῥομγεά 

ἄσιυη α ἀεεῖδυϊ)] Α Ἰαίος δα ϊίοπ (ν. 5.)ὃ. Τα νοϊςδηΐς βίγεδπὶ 
οὗ ἰανὰ 8 (6 μά 515 οὗ [15 σοσῃ ρα  90ῃ. 

ϑίσ. 11] βἰδίεβ (ῃ6 σϑιιϑε οὗ Ὑδῆνν ἢ 5 ἔθαγίι ττδῖῃ.---ὅ. Σὸν δε 
ἐγαηδρ, δοίοη οἵὐἨἩ .Ϊαοοῦ ἧς αἰΐ 56] ἸΆ0Ὸ 1585 μεσ δρρ θὰ ἰο [ἴῃ 
ποσίμοσῃ Κίηραάογω, 88 ρΡρθδσβ ἔσγοϊω 1. 2. Αἱ ἐμ: τοίογβ ἴο (ἢ6 
[ογτοροίηρ οδίδοϊγβηι, ποῖ ἴο ἴδ ἰῃγοδίβ οὖν. 3.--Α "ὦ ον δὲ οἵη οἵ 
ἐμὲ μοιδε οἵ μα }] ὍΠα Ρσγορῃδῖ σου ρ]65 [5γϑοὶ δηὰ [υ Δ ἴῃ ἴῃ 
Ῥοπάβ οἵ ἰπίαυϊίγ. ΤὨδ οοπηΐϊησ Ρυπἰβῃιηθηΐ Μ1}1 ἱπουάς Ὀοίῃ. 

(. νν. δ. δ" τ» Ἡλαι ἐς .]αοοδ"ς ἰγαπιδργεσσίομ Ις ἐΐ ποὶ ϑαπιαγία ἢ] 
ΤΠ Πδηη6 οὗ ἴῃς οΔρ [4], ἴῃς σεηίτε οὗ ἴῃ ΠΔῆοη 8 οοττιρί δηά ]1- 
οοη ὕουϑ 116, 515 ὉΡ ἴπε οἴεηος οὗ [5Γ86].---Α πα εὐλαὶ ἐ5 ὕμάαλ"ς 
δἰπῦ 1ς ἐ ποὶ εγδαΐεηι)] ὍῪΒε ὕνο οδρὶΐδ]8 γα ἀδηουποεά ὈΥῪ 
(6 ῥγορβεῖ οὗ με οουῃίζγϑίάε ποῖ ΟὨΪΥ ἔοσ [6 ἷγ οστῃ ἱπμεσγεηΐ βίη, 
θυ 499 θδοδᾶιϑα [ΠΟΥ͂ βεσνα 85 ΞΟΌΓΟΘΒ οἱ οοστυρἕοι ἱηξεοηρ ἴῃς 

Ὅ8οΪς ἰδηά. 
ϑίσ. ΙΝ ῥγεβεηῖβ ἴμ6 οἰἰπιᾶχ οὗ [6 ογδοῖβ ἴῃ (Π6 οἸθα ν᾽ τηαγκοά 

ἀϊγρε- γί. ὍΤΒα ἰοἰδὶ] ἀδβίγιςοῃ οὗ ϑαιηδγία 15 δηπουηοδά ἴῃ 
[οστῖθ 6 ἰομςε58.---ῶ. Τλεγείογε τὴ 1 ἐμγη ϑαριαγία ἱμπίο α βεϊ] 
γωΐμ ἰβ ἢοΐ βυϊϊεα ἰο ἴῃς [οΟ]] νη» πογά, βεϊά, τοῦ ἴο [06 Ῥάᾶγδ1]16] 

4 Τείμετν, Ἐοδεηπ., Ηϊ., Μδῦ. ΗἨά., Κε., (Βε., Οἵ., Νον., σάϑη., ἵγε., Μετ. 
{0 ε., Οεῦ., ΗΠ ]., εἰ αἱ.. 
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Ῥῆγαϑο, α ῥἰαμίεα υἱπεγαγά. Νον.Ἶ τεδαϊΐηγ, ἐδ 7ογεεῖ οΥ 16 Πεϊά, 18 
ἴοο ἴδγ τεϊηονϑα το (ἢ γεοεϊνεα ἰοχί δηα ἀοςβϑ ηοΐ αυϊΐε τηδεΐ [86 
ἀεγλδη 8 οὗ [6 ΡΔ4ΓΔ]16115π|; [Π6 ἴεστω γογεδί 15 ηοΐ οἰϑοννῃογα 6 Γ- 
ὈΪογεά ἴο ἀεῃοίε ἀδϑοϊδοη. ϑδιηδγία 15 ἴο Ὀδοοπηδ δὴ υἱΐεγ τυδϑβίε, 
ἃ Ρίουρμεά βεϊά (σ΄. 22, ἃ νἱποεγαγὰ ἴῃ ουἱνα!οη. Α νἱπογαγά 15 

(δε ἴγρε οὗ ἄγϑῦϊε ἰδη ἃ 1658 δα ϑὶϊγ υ8136 4 ἴογ υ]  η ρ; ΡυΓροϑαβ [ἤδη 
ΔΗΥ͂ οἴδεσ, θδοδῦϑε οὗ ἴδε στεδὶ ἰδθουγ δηὰ 1οβ8 ἱῃηνοϊνεά ἴῃ ἴῃς 
(ΓΔ ϑρ δηηρ οἱ ἴῃς νίπε8 (580 Η41.). Ὑαδ ἢ1]] οὗ δϑαιηδγία γγὰ8 νὉΎῪ 
[ἐγ ]ε δηα νγ6}} δάδρίεά ἴο νπε-ουϊίυτε.---ΑἸΟθδ'ὶ 1 ιὐὴϊ! ῥομν ἀοινη ΠΥ 
δίογιδς, εἰς.}]ὺ Οὐ. τ Κ. τό. Οη {δὲ ἀεϑιγυς(ίοη οὗ ϑαιμδγία Βθσα 
[οτγεϊοϊά, υ. ἐ.. ΑἥΦἰοἱδ] ἀεϑβίγυςοη οὗ ἴδε οἰ βοἢ 88 15 ἤσγα ἀ6- 
βου θεὰ νψὰ8 εἰεσίεὰ Ὀγ Τοδη Ηγτοδηιβ (νυ. 7ο08., 4πέ|., ΧΙΠ], το, 
δ 3). ΤΆ Ϊΐ5, βονενοῦ, σομϑΕτι65 Ὧο γα] ἃ ἀγσυγηεηΐ ἰοσ ἰγδηϑίεογ- 

της [815 βεςοῃ οὗ ΜΊςδἢ ἴο ἴῃς ΜδοςἼδρθδόδη ρεγοά (οογα Ηρὶ.). 

Ἵ. ΤῊΪ5 νεσβὲ ἔογη8 ἃ ἄνθ- ἴῃ 6 ΒΟΡΒ6, ἀεἰδ  ηρ ἴῃς ἀοδίτυςοη 
οὗ ἰἀοἰδίτΥ ψ Ὡς 15 ἴο ΔοοοραηΥ ἴδ ἀονῃ1}} οὗ ϑαιηδγία. [{ἰ 15 
Δ Ἔχραῃϑίοῃ οὗ Μ|ὶςδἢ 5 τγθβϑϑᾶρε ἔγοσῃ ἴῃς Βδηά οἵ ἃ ᾿δίεσ 3. θα 
ΜὯΟ ἰηἰογργείεά ἴῃς [41] οὗ ϑαγηδγίᾳ ἃ58 4 ᾿υάρτωεηξ ρου ἰάοἸΔΙΓΥ 
(νυ. 5.) -Α»ἀ αἱ πεν ἑάοὶς «οἱ δὲ «παλεγο] ὙΏθθ6 σταγὸ ἰάοΪ5 
ολγνεα ἔτοπι βίοῃς οὐ ψοοά; βῃδί,εγίηρ ἀδιηοηβίγαίοϑ (Ποῦ ροννοῖ- 
ἰεβ5η 6585. Θαπατία Μγ͵ἃ8 ΠΟΙΟΓΙΟΙ8 ΔΠΊΟΠρ ἰΔίεσ Ῥγορμεῖβ ἴοσ Β6Γ 
ἰάοἰαῖσγ. (ΤΥ. 15. α᾽ τοῖϑ ἴ- )η9 “- χο 41.--Α κα αἱ! πον ἑγριαρες ιυὴϊ! 
δε διεγηὶ εὐὐδδ ἥγεὶ Ἐον ἴῃ6 τεηάθτηρ παρός, υ. ἐ.. ΤῊΣ υϑ04] 
τεπάεπηρ, λαγοίς γος, 156 ΏΟΙΥ αηϑιϊοα ΠοΓα ἴο (Π6 νὉ. δωγη δηά 
ἰο ἴῃς ἀδιηηδη 58 οὗ ἴδε ρᾶγ8}]6]15π|. ἘΕῸΣ ναγίουϑ δἰϊθιρίβ ἴο δϑοᾶρα 
{πε ἀπ υ ν ὈῪ σμδηρίην [δα ἰοχί, ν. 5..--᾿α͵ἀ» ἃ αἱ! μεν Ἰάδοὶς 1 ιοὴϊὶ ἰαν 
ἀεεοία ] Α (τὰ νογὰ ἴογ ἰάοὶ ἀρρθδγβ βεσε; Ηδῦτεν 885 Ὧο 685 
[δῇ ἔπσεῖνα ττοσγάβ ἴογ (ἢ 18 Θοῃος ΡΕοΟὨ .---Ὸ ὕγοηι {1:6 πῆγε οἵ α καγ- 

ἰοὶ ἐπεν τὖεγό ραΐλενγε], ἰ. 6., τοὶ (δὲ [Π6 ἱπιαρὲ8 ψογα οδίδιποᾶ ὉΥ 
Τ,6Δ}8 Οὗ (6 ραϊη5 οὗ ῥγοβειιϊοβ, αὶ ἰμδὶ [ΠΟΥ σψατῈ τηδάθ Ροϑ- 
5:86 [Ὠγουρὰ (δ τηδίογίαὶ ργοβρεγ τυ ΒΟ Β ἴδ6 Ρθορὶε διἰγὶ δυϊεὰ ἴο 
ἴῃς ἔάνουγ οὗ (6 Β44]1πὶ (σ΄. Ηο. 25).7---απὰ ἰο α παγίο!)5 κέγε μον 
10}} γεΐμγ"}) 1{ τ Βὲ δϑκεοά μον ἴμ68ὲ 1405 αἰγοδάν βῃδιί(εα δηὰ 
δυπηεα οΔη ἀραίη Ῥδοοΐὴδ ἢΐῖγα, [ἢ6 ΔΏΒΥΕΙ 15 [ῃδ΄ νὰ τηυδβέ ηοΐ οοπ- 

ἤπ ἃ ροεῖ ἴοο 5.ΓἸΟΕΪγ ἴο ρῥγοβαὶς ἰδεῖ. Ἐδδ ον θη ΕΥ̓ ἤογα 18 [ΠἰηΚίησ 
οὗ (ες υϑὲ τιδάς ΟΥ̓ ἴῃς μοδίμθῃ ΘΟ ]ΌΘΙΟΥ οἱ ἴῃς (ΤΟΡἢΪ68 οὗ ψᾶγ; 

4 50 Ηιϊὶ., αἱ αἱ. {8ο ε., Οἐ., Νον.. 
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(6868 τὸ ὑγοϑθηίθα ἰο ἱπεὶνγ ἀεὶ ε8 ἰὼ δοκηονίδάρτηοης οὗ {ΠΕ Ὶγ 
[δυο ἰῇ Ῥεϑίονδὶ οἱ νἱοίοσυ, δῃὰ ἴμυϑ ἂἃῖὲ ἀδϑίρηδίεἃ Ὀγ (ἢ6 
ΡΙΓΟΡΒεΐ 88 Βαγοι 8 ἈΪΓα. 

δ.γ. Υ͂ τενθ8]8 [ῃ6 ρσορῃδί᾽ 5 δῆ ριυΐβϑῃ ἃ8 6 σοηί(οιρ᾽δίθϑ ἴῃ ἔδίδ 
οὗ (δε αἰἰγ.Ἐ--Ξδ8. Γὸν 5] Νοῖ ἴογ ἔπε ἱπηπηθα δ ίοὶν ργεςθαϊηρ ἀ6- 
ΒίΓ ΠΟ οὗἁ 140]8 ΟΟΓΔΙΉΪΥ, θυΐϊ ἰοῦ ἴπς ἀδδίτυςξίοη ρῥἱοξυγοά ἴῃ ν. ὅ, 
δηἋἀ Ρεοδῦβα [15 ἀδβϑί σὴ σΔττίθ8 τ [ἢ Σἴ ἱΠ}ΌΓ οὗ [μα πιοϑί β86γὶ- 
Οὐδ σμδγδοίεσ ἴο ἴῃς βουΐπεσγῃ Κίηράοχῃ ἴῃ ψῃϊςἢ, οὗ οουγβο, ἴῃς 
ῬΓΟΡμοῖ ψγὰϑ8 Ἔβρθοδ !ν ἰηϊεγεϑίεα. ΟΔΙΆΣΩΣΥ ἴο ϑαπηδγία 68 Π5 
Ρδηΐϊς ἰῃ 76 γι 5816 .---ἰεἰ »ης ἰαηιοηΐ απ τυαὶῇ ΤὨΪϊ5 αἴγρο- Κα υἱ- 
ἰογαῆςα, ΜΠ 18 ΤὩΔΗΥ͂ ἴοστὴ5 ἴοσ ἰδιηθη Δ Ώοη, 18 Ομ γδοίο ΓΙ 5Ώ ςΔ}} 
ΟΥ ΘΔ] ἴῃ 115 νἱρογοῖβ δηα οοῃποζεῖδ Ἔχργεβϑϑίοη οἱ ετηοίίζοῃ,; [ῃς 
ΓΕΡΕΟΈ ΠΟΙ 5 56 ΟΊ ΓΕ ΟΡ ἢ 515 ἀπα ναγίεῖγ. Ὅῆδ ἴογπι ἰῃ ψὩϊοἢ (ἢ 6 

ν05. ἀγα υϑεα (ἢ Π---) τά Κ65 ἴῃς ἰαπλθηΐ ὄνθὴ ποσὰ ἰθηάεσ πὰ 

Ὀἰαἰηνε. ΤῊ Ϊβ 18 ομα οὗ βϑενεσγαὶ ἰῃβϑίδῃοθβ 'ἱπ ΏΙΟἢ [Π6 Τῆδη ἃ5 
Ραίποί θεν 8115 ταοϑί στίθνοῦϑν (ἢ6 ονοηΐ ψὩΪοἢ 88 ργορῇῃεῖ ἢς 15 

Ρουηά ἴο ἀηποῦπςο. (Οὔ. ]6. οἱ 5-.---Βαγείοοί απὰ εἰγὶῤῥεά)] Νοὶ 
πᾶκεά, Ρυΐ ἴῃ (6 ἄγεβ85 οὗ ὁῃ6 ἰῇ ΘΟΙΤΟΥ (2 5. 1 ς᾽); ΒαΊὲ δηὰ εΪἾ96- 
ψΒετε (15. 2ο᾽ ἢ) [Π6 τε ίεγθηοα 15 ἴο ἃ βυτη δος δοῖ ἴῃ ψ ἢ ΐοἢ (ἢ 6 ρογ- 
800 ἴῃ5 ραγροα ταργεβοηΐβ ἃ σδρῆνε ὙὍηδ ραιτηθηΐ αἰδοδγάδα 

γγ85 ἴῃ6 Οὐἱεῦ Οἷοακ οσ τὰς. Οὐ. 10. 225 Εχ. 2225 Απη. λμ""--τξε ἐπε 
7αοκαϊδ] ὙὙΠα ναὶ] οἱ ἴμεϑθ δῃ1π|8]}8 15. ἃ ἰοῃρ, ῥἰΐδουβ οὐῦ (ς΄. 15. 

1372, δῃηὰ πιδὺ 6 Ποδγὰ δἰγηοϑβίὶ ΔΩΥ πἱρσῃΐ ἴῃ Ῥαϊεϑίπο, οσε [ἢ 6 
ἾλςΚαΑὶ 15 πον ἴῃς πγοβῖ σοσηηοη ᾿Ὀοδϑί οὗ ὑτγεγν.---ἀπά πιομγηῖρηρ Πἶξα 

ἐπε ἀσερίηεγς οἵ {16 ἀεξεεγ) ΤῊΣ οοϊῃραγίϑοη 15 ἴο ἴῃς ποῖβυ, δ ἰ4- 

Θου18 ϑ.σδαςῦ οὗ ἴῃς οβί Πςἢ. 
δέγ. ΥἹ γσῖνεβ8 ἴῃς ᾿υπδποδίζοη ἴοσ ἴῃ ργορἢδι᾽β στίοί τ ἢ 1165 

ἴῃ ἴῃ6 ΒΟΡρΘΙΘ55η655 οἱ 4:4 185 ΟΥ ΘΟ δηα ἴῃ ἴῃς ἔδοΐ [Πδἱ [ἢς 

οδΙδιαἑ ἐγ 111} ἰμ οἶδ ἢ15 οὐχ οἰΐγ, [Θγιι5816Π|.---θϑ. ον ἤεν οἰγοῖε ἐς 
ἱπομγαδιὶ Τα τείδγεησε 15 ΡΥΟΡΔΌΪΥ ἴο ἴδε [4]] οὗ ϑατηδχγία ἰῃ 721 
Β.Ο., ἰοροῖδογ στ ἴῃ6 βυ Ὀϑοαῦθη  οδ] τ 1165 τ ϊςἢ δα Βεἕδ]] 6 [ἢ ς 
ΟἿἵγ ῥσίογ ἴο [86 ῥρτοόρμοῖ᾽β ({π|6 (νυ. 1.), )ῃά ποΐ ἴο ΔΠΥ οἠς βρεςοϊῆς 
ονθηΐ.-- τ α, {! οοτπός ουεμ ἰο Κμάα})] ΤὨΐδ 15 ἴῃς Ὀυγάδη οὗ [ῃς 

4 Τῆς οὔδηρο οὗ δρεᾶκοσ (ἔσο Ὑδῆνεῖ ἴο ἴδ ῥτορδοῖ) ἰ8 ποὶ δυείεηϊ τοδϑοῦ ἕου βυβρεςεπα 

[αὶ ν. 8 ἰ5 ἐογείχζῃ ἰο ἐμϊ8 οοηϊεχί (εονέγα Ου.). Το νἱνὰ αἰγὶς οὗ ἰῃς ῥγορδεῖ ἔγεαυςθιν 
ἰεῶρβ ίγοιῃῃ οἷς βρεδίκα ἰὸ δῃοίῃοῦ ν δου παγηΐηκ. 

ΤΥ εἴ οα Αδδυτίδη τε ϊοῖς τδ] ε οαρενεβ ἃτὰ ἐγοαυδην τοργεβο δα 5 τοΟἰΔΠ}ν ἀενοίά οἵ εἰοίἢ- 

πᾷ. ϑ8ες, 6. Ζ., ἰδ δοξδδ οὔ ἴῃ Ὀζοῦζε ογηδιυλοῶι οὗ ἴῃς χαίεβ οἱ Βαϊανδῖ. 
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ραϊπο 8 ϑουΐ, "15 411-ςοῃϑυμΐηρς ὑτίεῖ.--- 1 γεαοῖος ὠπίο ἐπέ ραΐς οὗ 
Ὧι} ῥεο ῤίε]ὶ 76γυβαϊθτ 15 50 ἀεὶ ρηαίςα 45 ἴῃς 5εδί οὗ [6 σεηΐγαὶ 

τδικοῖ-οΪδοα οὗ [πάδῃ ἂπὰ οὗ ἴπ6 Ηἰρῃοϑίὶ πα] ςΐ4] ἰΠΡυπδὶ, ἴῃς 
Ὠαΐυγαὶ ραϊμεσίηρ-Ροϊηΐ οὗ [υἀΔἢ.---Φνερ ὠμπίο “εγμδαΐφηη) ΤῊΣ 

5 ΔΈΟΙ ἰηῃ [ἴῃς πκλἰπα οὗ ἴδε ῥσγορμεῖ 15 ἐν θη ΕΥ (παΐ ἀτίϑίηρ ουἱ οὗ 
ἴδε οδιηραΐρτι οὗ ΘεηηΔΟΒ ΓΙΈ (ν. ἰ.), ποῖ (μαἴ 'ἴῃ σοπποοϊίοη σ ἢ 
ΘΑΓΡΟΠ 8 ἘΧροαϊ ἴοη δραϊηβϑί Εργρί ἐπαϊηρ ἴῃ ἰμ6 Ὀαίς οὗ δρᾶ 
()ιο Β.6.). 7 

ΤΒε Βἰϑἰοτίςδὶ οοῃ αἱ ἤθη δ πιϊἃ τ Ὡς [15 ογαςὶο (13.-3) τὰ 5 βροΐκδη δζὲ ἴῃ 
ἀἰξρυῖο. Μορῖ Ἰῃτεσρσεῖοσβ δαᾶνο δϑϑὶσηδὰ 1 ἴο [86 ἀδγ5 ἰτητηεα ἴεν ᾿γα- 
ςεαΐηρ ἰδε [81] οὗ ϑαπλασία ἰῃ 722--721 Β.0.; 80, 6. ρ., Επ., ΗΙ., Οσ., τ ῖπεν 

σάϑιῃ. (715-18 Β.0.), δ]. Νον. (γδο 181 ηΚ5 ἴῃδὲ [86 ἀδηπηοίδιίίοη οὗ 
ϑαγηδσίδ Ὑγ783 ΟΥ̓ ΣΙ ΠΔΙΠΥ υἱἱεγεα ῥσίοσ ἴο 722 Β.6., δἵ γα 58 ἰδοῦ ἴῃ 115 ργεβεηΐ 
ἴοττα ἱποοσρογδαίδα ἔοσ ρτεδίεσ εβεςὶ ἱπ 8ῃ οὀγϑοὶς δραϊπϑὶ Τυἀδὴ Βρόκεη 

ἷἱῃ οοπῃδοοῃ ψῖῖὰ ϑαπηδομεσ θ᾽ 5 σδτηραὶ τ). ΟἸΠΟΙΒ ῥἷδος ἰΐ ἴῃ ἴῃς 
Ῥετοὰ οὗ ϑεῃηδομοσθ᾽ 5 ἰηναβίοῃ, 705-701 Β.6.; 50, ἐ. Κ., ὟΝ ε., 5:1... (Κεὶ., 

2377.), Οοσ., Μασῇ. ΤΆς παστδῖνο σεσίδιη]ν Ἰοοὶςα ἀροη ἴδ 6 ομαϑιἰβεσηθηΐ 
οὔ 15:86] δηὰ [υἀΔῇ 45 δου ἱηρ γεῖ ἴο οομλο; ἴδογα ἰβ ΠῸ δἰηΐϊ (δῖ ϑασαδ- 

τἷΔ δΔ5 Δἰτεδαυ Ὀδεη ἀεβίτογεά; τ[ῃς νῦ8. ἰῃ ν. 5 δὲ ἱπαβρυῖδοΥ ἔυτυγα 

(εοάγα ΟΑϑπ:.). Τα ἵνο ἰδηάβ δσὲ 1πα 1590 00} Π᾿πκεοὰ τοχεῖδοῦ ἰπη (ἢ ς 

οογαΐης ἀεβισυςἄου; ἰδεῖν ἔαίς σοηϑε τἴε58 το δοίβ οὗ ἴδε βαπιὲ ἀγαπᾶ 
(Νον.). ὙὍδὲ ὑσζορΒβοῖ τδΥ ὃς 5ἰδπάϊηρ οἡ ἴῃ νεγχε οὗ ϑαηγαγίδ᾽ 5 ξ4]] ἰῃ 

721 Β.0., δηὰ τί Κεοη ἰηϑῖσμι ηἴο ἴδς ταεδηΐηρ οὗ (δ 5ἰ[υδίϊοη ροϊπ πη 
ουΐ ἰΐα υἱ τηδίο αἰ σι βοδηςς ἴοσς [υἀ Δ}, τὰς ἔδῖε οὗ ἩΕΙΟὮ 6 ἀ661}5 ἱπλη)ὶ- 

Ὠσηῖ. Βαυῖίδε νἱνΠ 655 οὗ [ῃς ἀδβοσγιρίίοη ἢ χῦ - 15 ΣΊΟΓΟ ΘΔ 51}}}7 δοςουπίςα 
ἴοσ ου ἴδ 04515 οὗ οΔ ἰδ 65 ΔοίΌ Δ }}} ἰῃ Ὀσόρταβ8 ἰῃ [δ ἴδῃ οὗ ὄονθηΐβ 
ΟὨΪγ δηιοἰραῖδα ἴῃ ἱπηαρίπηδίοη. [{56ετ5 Ὀεζίεσ, [Ποσείοσα, ἴο ἰἸοςαίε ἰἢς 
ῬΤΟΡΒΕΟΥ͂ ἰἱῃ οοπηδςοοη ψ ἢ πε σατηραΐχη οὗ γος--7Ο1 Β.Ο., δηά ἴΟ 5.0- 

Ῥοβς ἴδδῖ (δε δη4] ἀεςισυςοῃ οὗ ϑαπηγαγία οσουγτεα ἴῃ οοηπεοίοη τ] ἢ 
ἴδαϊ ἐνεηΐϊ (50 (οσ., Μασ). Τῆς ἀεθοϊδίίοη Πόσα ἀθϑοσ θοα 15 τοὶ (86 

ΣεΞῸ] οὗ ἃ κἷεσε δηὰ ἀεροτγίδιίοη βυς ἢ 45 οσουττοὰ ἴῃ 721 Β.Ο., θαΐϊ 5ἴορ8 
βδοτὶ οἵ ποιμίηρ 1655 (ἤδη ἰοία] ἀεϑἰσυς οη 5υςἢ 85 ἀϊα ποῖ ἰδἶκα ρίαςς {1}} 
δοιης ἰδίῖεσ 6. ἘῸΊΣ ζυσίδεσ αἰδευπδίοη, νυ. Τηἰτοά,, ΡΡ. 18-ἰο. 

2. "Ὦ γ»ῸΦ] Ὑδεβς νοτάβ αν Ὀθθ Ὀοστονχοα ὈΥ ἴδῃς οὐϊίοτ οὗ σΣ Κ. 

223 85 ΒΡΡΟοδΙΚ ἔσο (1) [πεὶγ οπγἱβϑίοη ἰπ (δ᾽ 5 τεπάοσίη οῦσ Κ. 2238, (2) 
(πεῖς αἰΐες Ἰδοῖὶς οὗ οοπποςίίοη ἴῃ ογο.---ῦΠ.} ἘῸΣ οἴβοσς οδϑ865 οὗ 505 συ ἱἢ 
λὰ ρεῖβ., νυ. 1 ΕΚ. 2235 70. 1γ192 (Β. 1857; [0ΥΓ γεσῪ Τοσησήοη ἰδεῖς οὗ ςοη- 
ὅτύεηοσς οὗ ΡΕΓΒΟΏΒ Δέοσ ἃ νοσδίϊνο, ν. Κὶ ὅ. 1241. 2 ζ, ο΄. Νό., δγγ. Ογαν».", 
μθ.. (65. 1881 οἷἵεβ »)ἼΜ» 2, δηα γ1Π) 85 ῬΘ,Ὰ]]εἰ ο8565 οὗ (ἢςε 1ο55 οὗ 

ἴοτοε ἴῃ ἴδε 5[.; δυὶϊ Βτοοϊκοϊτηδηη, ΖΑ., ΧΙΝ, 3447. ἐχρ  δἵῃβ γπν ΌῪ τεΐοτ- 
ες ἴο (Ὡς οἷά δάἀνεσθ αὶ ἐπα ΐηρ 4; τ Ὠ16 "2 δηα "ΣΝ αἰά ποὶ τ Ο]]γ ἰοβα 

4 80 Ἧε., Νον., Μετ; ἐσίγα ἘΔ]. 5ιχ.. {σάαϑα... 
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(δς ἔοτος οὗ ἴδε 5. ἴῃ οἰαβϑῖςδὶ Ηεῦ.. ΤΉ ροβϑί 1 σοσηδίηβ ἴδδὶ ἴδ 6 
Ῥῖοοςβ8 γγχὰ8 βαβίεησα ἴῃ ἴῃς ο8836 οὗ Ὁ52 δηὰ 18 ἱγαηβιἴοῃ ἴο δἰ πηιοβὶ δά- 
νΕΓΌ 4] υϑᾶσὲ νγὰ8 ἔδο! Πταϊοὰ ὈΥ͂ ἰδ 5 τ] τὴ Ὑ ἴο ἴῃς σοιησιοη δάἀνεοσδίαὶ 
εηαΐηρ ἴῃ ὈΣῸΝ «ΌΡ. νΌΝΝ Ὁ »Ὀ;π, Οὐ Κὅ. π' Μὲ τ.,--.}}} 7055. ἰη- 
βίοδα οὗ ἱπαρῖ. ον σῃγίμπιλῖςα] τθᾶϑοηϑβ (( 63. δ 109 Κ); ΒΟΓΘ 4150 ἴο δνοϊὰ ὑη- 
Ρἰεαβαπὶ δϑϑοῆδηςα ὙΠ [6 ἱτατηθαϊδίειυ [0]}. Πγ7".---38. Ἰ017050] Ηξετγε 
ῬᾶγΔ]}]. τῖτ 5555 (ν. ἢ). Ιῃ δδυὶν ϑεπιτς ἀπὰ ΗδΌ. [ἱεταῖυγε "Ὁ -α σἀγέησ, 
6. ξ., ΟὩ. 281: 6. γ1}215. 1817 2 Κὶ. κ}1. 19. 18 σδῃγε ἴο Ὀ6 ἰἀεηδεὰ τί [δε 
ἄἀεῖῖν Βιμηβ6} ἴῃ τὰς Μίβῆηδ, Τοβεξία, σδιηδγα, δηὰ Μ|ιάγαϑῃϊς 1 ογαίΐασο. 

1 δΔρρ ἰςδοῃ ἰο Ὑδμτ ἢ 5 ΘΑ ΏΪΥ ἰδ ρὶς 18 οοστηοι ἰη ΟἿ᾽, 6. ρ., Ηο. 

κι» 15. λόϊ ΗΡ. 239 (β8ο 7. Α. Μοπίφοιωηεσυ, .81.., ΧΧΙΝ, χγ--26).---4. 

Ὁ ὉΞ . .. 2272] ὕϑ8ε οὗ ρεπεγὶς ἀσί. ἰῇ οουραγίβοη ἴῃ ΠΣ, Ὀὰϊ ομϊτἰοὰ 

ἴῃ "Ὧ9; ποίδ σεούστεποα οὗ Ὁ ἴῃ 44 ----ν 1} ἀπ... ΗορΆ. οὗ Ὁ); γε. βυρ- 

δεϑῖ5 Ὃ -Ξ Αβ58γ. ραγάγμ, γων, ἥσιυ (ϑο ΗΔ4].), νὮ1Πὸ ΗΡῖ. οΘοπη ες ἐξ τὶ 
Ὧ, 10 741}, 85 Ῥα. ὑσγίς. ἱἢ 1Π1114] Ὁ οἴὰ..- Ώς οὔ ββϑίοη οἵ 4“ ὁ (υ. 5.) 

ον αιεβ (ἃς αἰ συ} τὶς Ιεδ 5 θεν. ἴο ροβὲϊ (6 ομηἱϑβίοη οὗ ἴτνο 11π65 
ἔτοτα (δες ογίρὶ πὶ ἱεχί οὗ νυ. 3.---δὅ. "5] ὕ8εα ἴον Ὁ ΟἿΪΥ σβεη τς αη- 
ἀεγγίης ἰδουρῃὶ τεΐεγβ ἴο ρεγβοῦβ 845 πεσε, (68.181... (7.1 5. 18:8 5. 
,,3.-6. τροφὴ] Οἱ ἔαίυτε δεϊοη, (65. ἐ113.͵---ῦ 2 }}0Ό] Οὐ. ἰδς Αβϑογγίδηῃ 
Ῥῶγαϑε σηπὰ ἐΐϊὲ' ὦ ξαγνὶ ταν Ξε ἰηῖο ἃ τηουπὰ δη ἃ συ ΐϊη 1 ἰυτηοὰ [1.- 
Ἵ. 1539} 50-Ἑ4]]δὰ Ασα. Ηορδ. ((ε8. ἱ 47 ε); ταῖδβοσς (δὴ ἱπιρῖ. Οδίὶ. 

Ρ858. (Βδιίομες, 668. ὃ 835).-πι τ κῇῦ Α ον (Ὀι. 75), οἱ; δὴ πιφν (Ὀὲ, 
123), ΟΣ ἐνδὴ ἃ "032 (2 Κ. 238) δ δε Ὀυγηεά, Ὀὰϊ ποῖ 84 ατίοι 5 λέγε; 
Βδηςα ἴδδ βυϑρίοἰοη8 ἀργαϊηβὶ ἴδε ἰεχὶ (νυ. 5.)ὺ. ΤΒς δεβῖ βοϊυζίοη οὗ [δς 
ἀἰθαςυ 8 ἴο ἀϑϑῖσῃ ἱΐ ἴο ἃ Ὧδνν τοοῖ, 1)}Σ0 Βανίηνς ἴδ 6 τηρδηΐηρ γεδενμδὶε, δὲ 
ἐφμαὶ, εηος οΟμὰς ἴοσ ΣΝ (ἢς 5ἰχηῖ. ὑμπαρα, δηὰ λΐγα (5ο ΗδΙρεσ, 
4.52., ΧΧΙ͂Ν, 466 5.). ϑαιἰ5ἔδοίοσυ Ἵνϊάδηςα ἔοσ βυςἢ ἃ τοοῖ 58 ἔυτγ- 

Ὠἰβῃεὰ Ὁγ Αγδθὶς ἑάημα (111. ςοη]. οὗ ἐσγηα), ἐξ πισασεγεά, πιαάδ σονιῥαγίδοη, 

δηά (6 πουῃ ἐέηημη, απ ἐφμαὶ, α ἰἶλε. ϑυρροτὶ ἴοσ (ες δϑοστὶρέίοη ἴὸ 
Ὧτιν οὗ (8656 ὕνο οοποδρίοηϑβ, γεβοιδηςε δηὰ σοτῃροηβδίίοῃ, 15 ἑουπά 

ἰη ἴ86 υϑᾶρε οὗ ἴδε ρδγδ εὶ τοοῖβ ΠΟῚ δηὰ πγοῖ; Ηδῦ. Γ᾿) τὸ ὑμαρε, ἰΐξέ- 
μέϑ5; ὅυτ., ἀν ιαγᾶ ---Ξ ναΐμο, ῥγίοε; ἴῃ ὅυτ., Ασδιλ., δηὰ Ασδῦ., ὩΦ - οᾶς 

ἐφμαὶ, ᾿ξε, τυογί. Ὁ) 18 [ἢ π5 οἰοβεὶγ γεϊδίεα ἴο "ὩΦΨ -- γεῤεαΐ, ταῖδεσ ἤδη 

ἴο 10). Ετοσὰ (89 ροϊηϊ οὗ νίετν [86 υϑε οὗ Στ ΘΓ ἰ8 β6θ ἴο Ὀ6 Ρᾶγο- 

ῃοτηδϑἷδ, νΕΣῪ οδασαοίεσιϑς οὗ ΜΊΟΔΗ.---Σ3}} ΟἹ .--- ἔοσ --- νυ. 668. 5}, 
ΟΥ. Ἐπ. "1814 (- Ῥἄ, νἱτ Υὶ ἰοσ ἅ); δυϊ [6 Κγξβ. δηὰ ἰδς βγηίαχ σεαυΐσε 

[δὲ Ῥυΐ δ] ρυγαὶ.---8. ποῦν] ΕᾺΠΥ πτιτδη νοσεῖ ΟἿ ετο, ΕΖ. 359 
δηὰ Ῥς. γ2:}; ν. (68. " 995, κοι ---ὐνν} Κι, ον 15 ἀπ.; εἰβετβεσε νυ 
στὰ Οτ, (70. τ21:1.. ..); ο΄, δμδίορουβ ἑογτωδίίοηβ, δον δηὰ 2319; ἴδε Κι, 
Βηάς πο ςεγίδίη δηδίορίἊς ἴῃ Ηδεῦ., ᾿Βουρἢ (ΠΟΥ τὰ Ὠυχηθσοῦβ ἴῃ Ατγαῦ. 
(. Βασί, ΝΒ, "Ὁ. 54: Ὑ8ε"..-- Βόγα 18 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἄυς ἴο ἴδς ἰηθυθηςς 

οὗ ἴδε ἔννο ῥτεοθαϊης ἔοστῃϑβ.--- 2}. . .« . 22] Οἡ ρ]. ἴῃ σοπρασίϑοῃβ, 
Κό. 39.5.0. ΠιΠ150] Οἡ Ρἱ]. Βεσε, οὔ. Κὅ. 8.880,.---}»}}} ΟἹ 5... τλ85ς. τί 

ἔοτα. ὉΪ. ξυδ͵εςὶ 85 ἴῃ ΑΗ, οἱ. Κι ὅ. "δε ἀ͵ 
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δ 3. Ζαριεηίαϊίοη Οὐεν 1ογαοῖς όοοηι (τ 5). 

Ϊῃ ἴουν 5158. οἱ ἔουγ 1ἴπη65 εδοῦ, ἴῃ6 ῥγορβεῖ ρἱςΐιιγο8 ἀἍβο δ οη 
8ἃ5 1ΐ 5υεορ5 ΔΟΙΌΒ5 ἴπ6 οουπῃίγγϑια 6 τ] [Π6 τηᾶγοῦ οὗ 8ῃ ἱηνδαϊησ 

ΔΙΤΩΥ. ἸΝΒΕγονοῦ ἴῃς Οἷον [4115, (Ὡς ρῥἱεγαίηρς ποίε οὗ ἴῃς αἷγρε 
ἃγΐϑθβ. (1) Α οΆ8]} ἴο ϑοῦὴδ οἵ ἴῃς τῇοσε μογίμῃεσῃ ἴον 5 ἴο ρῖνε {Π6 π- 

βεΐνεϑ ἰο τηουγηΐηρν. (2) [153 ϑίεσ ϑεηΐ Όγ Ὑδῆνγε ἢ Ὑ11 5ηλ6 [Π6 
οἰ)658 οὗ Τ᾿ υἀΔἢ. (3) [καἰ ἴῃς ἱπῃδρ ἰδ 8 οὗ 1,Δο 5 δηά 118 βη- 
ΥΙΓΟΠ5 δε ἰῃ μοί μαϑίες θεΐογε ἴπε ἱπῃρεπάϊηρ ᾿υἀρτηθηΐ. (4) 18- 
ΓΔΕ] ̓5 ἰεγσι [ΟΥΥ Ὑ111 6 ἴῃ ἴῃς Πδηἀ5 οὗ ἴδε ἔοε, δηἃ ΠΕΣ ἱμμδ δ (8 
Μη θὲ οατιτίοά ἰηΐο οχι]α. 

ΤΕΙΣ, ἱξ ποῖ ἰῃ Οδίῃ; 
Ϊη Βδοβ, σεορ Ὀἰενγ; 
[ῃ Βειἢ - ΟΡ σδῆ, τοἱ] γουγβεῖνοϑ ἴῃ [μὲ ἀυ8ῖ; 
Ῥαβ5 γὰ ονοῦ τοι ΘθΑΡἢΐτ ἰῇ πο 653. 

ΤΒΕ ἱπῃεθίϊδης οὗ Ζδδῆδη οοσδβ ποῖ ἔοστῃ ἔγουχ 6 ζοΓίΓΕ 88: 
Βειἢ-6Ζεὶ ἰς ἰδ κδη ἔτγογῃ ἱἐϊ5 βδἱῖε. 
Ἡον [25 ἴπε πα ϊδηῖϊ οἱ Μδζοῖῃ μβορεά ἔοσ ροοά! 
ΕἘογ οδ δηλ ἢ845 οοπὶς ἀοτη ἔσοπι Ὑδοἢ ἴο ἴΠ6 χαίο5 οὗ [συ βδίεσα. 
ΝῺ δὲ εδδγίοϊ ἴο ἴδε βἰθι, Ο ἱπηδθιϊδηϊ οὗ 1,8. 58; 
Ἐοσ ἰῃ ἴδες δῖε ἰουπὰ τῃς ΓΙΔΏΒρτεσϑί ἢ οἱ 15γαεὶ. 
ΤΒετείογε ἴδου ρσίνεβί ἃ ρΡασγίηρ ας ἴο Μοσεβῃοῖῃ- δίῃ. 
Βεῖὰ ΑΓ Ζὶῦ 885 Ὀδοοτὴς ἃ δῆδζε ἴο τῆς Κίηρπ οὗ 15γαεὶ. 

]Ι ἍΙΙΙ, γεῖ Ὀσγίης ἴἢ6 σΟΠαΌΕΓΟΣ ἴο ἴδες, Ο ἱπμα ὶϊδηὶϊ οὗ ΜδγεβΗΔὮ. 
ἘΌΓΕΥΕΣ ἐἰβ 15γ86}}5 σΊΟΣΥ ἴο Ῥεσίβἢ. 

Μακε ἴπγβεῖξ θα] δηὰ βανε ἴῃες ἔογ τῆν ἀδυϊ ησε; 
Ἑπίασγχε Ὧν θα] ἀη655 [ἴκὸ ἴῃς νυ γε 5, ἴοσ [6 τῇ] κὸ ἰηἴο Ἔχὶϊο ἔσοιῃ ἴ.66. 

ΓΞ ρίεςε 15 (ἢ τηοϑβῖ γεηδιδῦϊς, 85 τε }] 65 τηοϑῖ ἀ πῆς] δηἃ οὈβοιγε 
οὗ Μιςδἢ᾽ 5 ογϑοΐεβϑ. [1ἴ 15 ἃ αἶγχε, [86 Ἑ“μαγδοίοσιβιὶς στωοαϑῦσγε οὗ ψ Ὡς ἢ 
ἀοε8 οἵ Δρρδᾶσ ὑπ] δίς. 171, πον ἷ8 ἰξ [θη ρεσίςςν βυκίδίπεα. Οἡ δο- 
οουπὶ οὗ (86 πποεγίδίη βἰδῖε οὗ (ῃ6 ἰεχῖ, δὴν δί(ετηρὶ δὶ γεςοηβίσγυςς[οἢ 15 
ἜΣΤΕ Βαζασάους; ἤδθηος [8 Διτδηβετηθηΐ 8 ρσγεβεηϊεα τ ταυς ἢ 
Βεϑιδὔοη. Τῶς ΟἿΪγΥ πηδίοτί αὶ ὀχοϊυιςαὰ ἰΒ ν. 125, ἃ σίοββ τὶς ἢ ἰηῖο- 

τυρὶ [6 οοπηεςοη δεΐνεεη .3" δηᾷ 129. ἱη ὈοΙῈ οὗ τ ὨΙΟΒ ἀϊτεςὶ δά γο558 
'β εἰ ογεῦ, ὙΤὨα δτταηροτηεηῖ ὈΥ δίδν. ἰῃ βανϑη 818. οὗ πο [1065 Ἔδοῦ, 
ἴῃ ρετίεςϊ Οἵμα πχδάβυγο, 5 διίσαςῦνε, Ὀαΐ ἰ ομλἹ5 τδίθσιαὶ ἀΥ Ὁ ΓΑ ΣΙ 

δηὰ Βαπάϊεβ [ἴῃς ἱεχὶ ἴοὸ σου ρῃϊγ. ὙΠ Ροεπὶ 85 ἃ Οἷς 15 ἀεηϊοα ἴο 
Μ|ςοβῃ Ὁγ Μασῖΐ (σπου ϑίον. ἔο]] ον 5) οἡ ἴδγες στουηπάϑ: (1) ἢδι 1ἰ βοννΒ 
τεβεςὕοῃ ὕρου ἴδς δνεηςβ ἰξ ἀδβοσῖ 68 90 (ἢ 85 8 ἰηοοῃϑβιϑίοηΐ τὶ ἢ ΞὈστης 
δηὰ ραίηξι] {{π|65 ||κὸ ἴπ6 ἀδγϑ οὗ ΜΊςΔΕ; (2) ἴπδὲ ἴῃς υϑβε οὗ ἴδ πδπγ6 
ἴεσδεὶ 858 ἱποϊυάϊης Τυὐ δὰ [8 ἰαῖο; (3) (δὲ ν. 12 οοη!Σϑαϊοῖβ ν. "0, Βυϊ δε 
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Ῥυη5 οὗ ἴδς ραβ8βασὸ ζυΓΩ 5) Ω0 οσοδϑίοῃ ἔογ αυςϑ!οηΐης ἴῃς ἄδερ ἔδεϊ πη ν 
οἵ [6 δυίδοσ, βἷπος ϑςῃ ὑϑᾶρα νγὰ38 ποῖ ἱῃςοηῃβίβίθηϊ ψ ἢ στοδὶ στοῦ δηὰ 

νὰ 3 (ἢ [γί ῃοϑὲ ροβ510}6 γεῖλονς ἔσοσῃ 8ὴΥ 5υρροϑίίοη οὗ πυυπηοσ. [5 δἰπὶ 

τνᾶϑ ΓΑΙΠΕΓ ἴο Ξῖ σι Κα ἔοσο ϊὈ]}Ὺ (86 δι[επὔοη οἵ ἴδε ᾿ἰβίθηςσ. σα Ασ τϑαρὸ 
πῃ Ατὰ. ς᾽ δηὰ 15. 1057-3 ὈΘΔΓΒ ὙΠὴ655 ἴο (5, ἔοῦ Μασ 5 σεὐοςοῃ οὗ 
{μεβε ἵνὸ ραβϑαροϑ 845 δίς σοϑίβ 30] 6} 7 ὕροὴ (ὃς ἔδεϊ (μδὶ ἴΔΟΥ οοηϊδίη 
Ῥᾶζσοῃμογηλβίδ, δῃ ἰηϑυβηοϊοηΐ θα55. (. 15. ςἵ 61: γν (η. 405 “- 5. 16.1.0 
Ῥνεβιρ 41] νὲ}} 8αγ8 (7}αδυε'ς Ἡγοληοίάθξη, τοοϑῦ, ἢ. 174): “Ἐὸοσ (Ὡς 

δηςὶοηῖβ [ἢ νοσά, ἴῃς ἤδτιο, δδα ἃ ΒΟΥ αἰβεγεηΐ β'συιίβοδηςς ἴδῃ ἴοσ 

:35. Ῥυῃ5 ψεσὰ ποῖ ἔοσ ἴῃδτῃ το σα ὈΪδγβ Ὡροὴ πνόοσγάβ; θεῖ 7.81 88 [Ὡς Ὡδηγ6 

διδά ἃ οοπποςοη ψῖ ἴῃς (ἰὴ πδιηδα 50 ἱππηδιο 85 ἴο ἰγδηβοθηα ΟοἱἷἹσΣ 

Ρεσοερὕοῃ, ἰπ ἴκὸ ΣΏΔΏΠΕΣ ἴμ6 γα γγ88 ἴῃ ἴΠ6 5ἰ γα ἸΑσ Υ οὗ ϑουηά Ὀεΐπεεῃ 
ἴνο τοσάϑ ἃ σωυϑςδὶ οομηδςοῃ οὗ ἴδ [Βϊηρβ {μεσ βεῖνεβ; ποριξῆ εἰ ΟἸἸ ἢ 
5 ἃ ςοποοροη δαὶ ἀενεϊορεα ὕροη [ἂς 501} οὗ δηείαυϊγ." ὙὉὍὙδςα παπὶς 
15ταοὶ 858 Δρρ)θαὰ ἴο Τυ8}} ἰ5 ςδαγαςίοσιβες οἱ ΜίςδὮ (ν. 3'- 5.3). Τδε 
Βιρροβεά οοηδαϊςοη Ὀεΐνγοαη ν. 13 Δηα ν. δ 15 ΟὨΪΥ δυςΐ 85 8 ἄυς ἴο ἴῃς 
ἔτεος ἱτηρεΐυουβ υἱΐεγαηςς οὗ [86 Ῥοεῖ-ῃσορποῖ, ΙΓ 18 ποῖ ἴο Ὀς σὸ- 

βἰγαϊηθα τ] ῖη σοοσαει Δ }}}Κ ἀοδηρσά [᾿π}ῖ8. [ΠΏ ΔΩΥ͂ οᾶ56 ἴῃς οχαςὶ 5ἰζῳ- 
ηἰδοδηςε οὗ ν. 18 οἰ υά 68 0.5. 

10. γϑ ὃκ ΓΩ3] ὦ, μὴ μεγαλύνεσθε « νι. Ὁ, 9,»»2 "-- ὅν (αη- 
1ε58 Ὁ ἰβ ἰο ῬὲῈ οοττεοίεά τῖῖα 560. ἴο ςφαζ). ΕἸΠ., ὕϑῶσ ὃν 223 
(ϑο ὝΚΙσπΕ χϑς 4). ΟΒς. ΟΥΚ., Χ, 573) δηὰ Ηδ)., γι ὃν “23. 
Βυὶ 4“Ψὶ Ξεοηβ δϑἰ δ] ἰβμθαὰ ὈΥ (6 ἀυρ!ἰςαῖς ἰῃ Δ 5. 139.--οῖϑϑ γι ὃν 153} 
Βά,, Ὧ2 22 Κρ23, ἀτορρίης ὮΝ 85 αἰϊτίορ. ἔγοτῃυ ρσες. ἔπε. ὦ, οἱ 
ἐν ᾿Ακείμ (ΘΗ, οοὐάα. Ο τρᾶγρ., 87, οἱ, 310, ΑἸάϊης εοἀ., ἐν βακείμ) 

μὴ ἀνοικοδομεῖτε. ϑοτηδ οοὐά. ἐν ᾽Ακκαρειμ, ΟοΙρ. ἐν βακεῖν. Βαϊ 

ἐν ᾿Ακείμ, ἃ5 (ὦ᾽ 5 τεδάϊηγρ, 15 ϑυρρογίθα ὃν Ὦ, ἐπ Αοἴνε, αθὰ Ά. ὅ᾽5 
ἐνακειμ τες 8}}5 115 σεηάοσίηρ οὗ Ὁ.» ἴῃ. Ὠ1. 219. 11. 2: 708. 1413. 15 χχῆι. 22 

83 (δε., ΕΒ., τό46, ϑυχρεβῖβ. [Ι͂}η βυρροτῖ οὗ ἴδε οτηθη δύο Ν933 τῇδ  Ὁς 

υγροά (4) τῆς τεδαϊηρ ἐν βακείμ, τῆς ἰαΞ5: Ἰεϊζες οὗ ψὩϊς ἢ 18 6 αἰ ορταρᾶ; 
(Ὁ) ἴδε ρυῃ {ποσθΌΥ τσεοονεσεά; (Ὁ) ἴῃς Ἰοςδίίοη οὐ Βαςᾶ ἴω ἴδ86 σερίοῃ 
1} τὶς Μ|ΊοΔὮ 5 ἀδα]ηρ; (4) ἴῃς εα56 ψ τ ΙΓ ἰἰ τσὶ Βᾶνο ἀϊ5- 
δρρεδτ᾿εά ἔγσοτῃ ἴῃς Ηεῦσεν ἰεχί. Ἐεϊδηά, Ῥαϊ., "ὯὮΥ .)Σ3 (80 Ζυῃζ, Ενν., 

ΗΙ., ΚΙ., Εο., ΟΒε., Ταγίοσ, αυ., σάϑχεω., ναὴ Η.). [ἢ βυρροτί οὗ 188 
τε υτρεὰ [ῃς ἀπδίορίεβ, ἼΡΦ) -ὰὶ Π;0Φ), Αἰ. 858; 33 πα 2; ΤῸ κα γῦρ3, 
708. 19᾽ 1539; ἸῸ5 “αὶ Ἰογῦ, Ῥ8. 88; δηὰ [86 ρσοθδὈ}}γ (μαι ἴῃς Ια5 Ιεἰίες 
οἵ ὦ, ἐν᾿ Ακείμ, 15 ἃ αἀἰτίος. ἔσοπι ο] ον ΐπς μή. Αγχαϊηβὶ (ἢ 5 ΕΥ. νγὲ}} ἀσρο8 
(1) ἰδδῖ ἰῃ [6 διδιορὶςἊβ εἰϊεα ἴῃς 6556 14] ροσγίίοη οὗ ἴῆε ψοσά ἢδ5 ποῖ 
Ῥδ6οη ἰοβῖ 8ἃ5 ἤδσε, Ἔχοθρί ἰῃ "3, ἃ σι υς-αϑοὰ ραγίς]ς τοβο ροβιἴοη δὶ ἰῃς 
Βερίπηΐϊης οὗ 115 οἰαυβε δϑϑυσεϑ 18 ὈΣΟΡΕῚΣ σεςορηϊίοη; (2) [Π6 τεσηδιηϊης 

Ρυη8 ἰηνοῖνα ποῖ τοσεὶν με βουηα8 οὗ (6 ψογαβ ραγεὰ ὕροη, Ὀυΐ 4150 
(μεῖς 5βεηβε; (2) ἴδε Ἰοςδίοη οὗ Αςοο, ποσίἢ οὗ (σγιμεὶ, 18 ουϊϑ δ οὗ ἴῃς 

τορίοη τῖϊῦ πο ΜΊΓΟΔὮ 5 ἱπιτηθα δεῖν οοπςοσιςά, νἱΖ., ἴῃς ψνεβίεσῃ 
βίορε οἵ Τυάδῃ. ΜΡΙςΒ., Ὁ5»»33: (ο, 70. 41. 5; 5οὸ ΚοἹ., ΕἸΒ., ἸΜΊσος, 
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186; (δε. 9.0 Κ.., Χ, ς73; Ἶε., Νον., Οοσί. ἔπι, Ὁ..); ΕἸΝ. δηά  ε. 4190 

οὔ. ὅν, ψ8ΠῸ ΑΝ ε. σβδηροβ ἴῃς ἱπηρῆ. ἴο δ ἵταν. 323. ΟΥ., πον Ὁ᾽Ν233 
τς ΗΔΙ]., Ὁ ὍΝ 122 Ν532. Ἐὸσ 2, 18 τὴβϑβ. οἵ Καπῃ. 553.-- 
ἽΡ ΠΩΣ Γ.22] Βα., σῖτὰ Ὁ, Ἴρ»; ΓΡΣ 22. Ο(ἹἍἩ Θ, ̓ Οφρά. ὦ, ἐξ οἴκον 

καταγέλωτα γῆν, ΜὮΪΟ ἢ 566 Π}5 ἴο χεῆδοϊ ϑοσὴς ἔοστα οὗ οπ. (Γ΄. καταγελ- 
«σθήσονται --- ΥἹΓῊ ἴῃ 37. Σ, ἀνίπλὶηρ-σιυίς. ἘΠῊ., "ΠΆΡΟΣ Γ22; 80 νδῇ 
Η.. Ῥοηῖ, "Υ Γ2Ὁ; 80 νϑῃ Ἡ.. Οὐοσίξπι., Ἴ29»2 ΠΛΩΡ Γ.22. Οζ., ὈΝ- Γ122 

πον, ἯΚΙ.,, ΑΟΡ., 1, 1ο3, ὍΣ ὈΝΊΓΙ23, οἵα. ΠΡ 88 αἰϊτίορ..-- 
Ὥφϑογ] Ἐά. γύϑης, σὴ ὦ, καταπάσασθε; ςο ὦ Ἦ, Ηδτίχιδηη, Εο., 

ΕἸΒ.,  ε., Ῥοπὶ, ἾὟΚΙ., αυ., Νον., Μασ, ϑίεν., νγδὴ Η., αυ.. Οτ., 12 

οοὐά. οὗ Κεπη. δπά βενεσαὶ οὗ ἀς Ε., "ϑϑιῦ (9ο ϑοεβηυστεσ, Βαυεσ, Ταγ- 
ἰοσ, ὅσ). ΤδεΡΙ. ἰ5 ἀεπιδηαθαὰ ὈΥ (86 ρᾶσδ]]εῖ νῦ8. οὗ ν. 19 δῃηὰ ὈΥ :.", 

ν..}..-.11. 020 γὮῺ}»] Ἐά. "Ὁ γΣΣ, ψ  βοτῖς ΗςὉ. οοὐά,, ὦ, Αᾳ., Σ, ΗΔΙ.. 
Φ, καταγέλωτα ὑμῶν, ο΄. ἴδε τεπάοείηρ οὗ πορῦ, ν. 19, ἘΠ, Ξε ρεν ἀεγίσηι 

νεσίγωι. ὦ, δέγυε 70Υ ἐγ γδεὶ" τὰ Ὑ ΥΩ. ἘΠΗ., ὈΣΌΡ 9 κῦ. Ῥοηΐϊ, 
59 ΠΡ κῦ. Ομε. ΟυΟὟΚ., Χ, 573) 7, οτν. ὅ59. Μαζί, ἢ} Ἴ 5; 
ς΄. Θ. ἴεν. τὸ πῦκ; 8ὸ Ου..--θον Γ29}} Ἐά. ὌρϑὉ, οἵα. γῶ θυ 88 
αἰτῖορ. ἔγοσῃ ἴ0]]. πε; (ἃς 1085 οἱ Ὁ ἔγοτῃ 48 σὰβ ἀυς ἴο 115 οσουζτεηςε ἴῃ 

ἱπητλθἰδίεὶγ ρσεοθάϊης 99. ὧδ, κατοικοῦσα καλῶς. ἯἮ, παῤέἑαίἑο ριμελτα. 
ΗΔ]., ' γ3ϑνο.--τ ἢ πο] Οἷλ. γΓώ9, σῇ ὦ, 845 ρίοββ. ὑροὴ πῚ;; 80 
σε. 1:21... (ὕ. ὅιεν. ὦ, τὰς πόλει: αὐτῆς. Θ, ἡ πόλις: αὕτη αἰσχύνη. Ἦ, σοη- 

,)ια ἱρπονιέπα. ΕἸΆ., 3 Υ; 80 Ροηῖ, νδῃ Η.. Ηδὶ., γ31᾽ τυ. 8ϊἴ6ν. 

δὰ Οαυ. οὔ. ΓΦ2 85 ἀἰτίορ. οὗ γ3Φ᾽ δηὰ τά. τινὰ ἔοσ πνῳ, Μασίὶ, τ) 
ΤΩΣ “« υεἰεὰ ἐπ σῆανις. ΟὨε. ΟΙΟΚ., Χ, ς73) ςοη)]εεΐαγτεβ ἔοσς ἴῃ 1ἴπὸ: 
ὮΦ "9 Ὑγρθ᾽ 3392 Ἴ27.- τ} ΚΣ] ὦ, Σενναάρ; βοτης οςοὐά. Σεννάν; οἰ εσβ 

Σαιννάν. Αα., Σαναών. Θ, Σανιών. Σ͵ εὐθηνοῦσα. Ἔ, ἱπ εαίτμ. ἘΠ, ἱπ αεἰανε. 

ΙΒ .« Ζοαπ. 1 ςοὐά. οὗ Κεπη. δηὰ 4 οἱ ἀς Ε., "εὉ; οὶ Σ. Ννδὴ Ἡ,., 
Ἰγισ.-ποῦ}}] Βα. πλρρΌ. Οὦ, κόψασθαι. Ἐ, ῥίαποίμνε. ναὶ Ἡ., "5, 

ΟΥ Ἴ55.-ὈΥ ἢ [2] Οδ, οἶκον ἐχόμενον αὐτῆς. Ἐ,, ἀονμνε ἠωχία εαηι. 

Σ, ἑξῆς. Ἔ, ἀονπες υἱεῖπα. ὦ ἴβ οἵω. ατί. π. Ὁ ἰγοδῖβ "ν "2 "Ὅ0 858 5- 

Ἶεςὶ οὗ τὰς εἰαυϑε. ΕἸΆ., Ροπί, ὅξβῇ Γ"2; οἱ. Ζε. 145.- Πρ} Οτ., πρν.-- 
ἸΣΊΩΣ 25] ΕΑ. γῦρο, 2 θείης ἄυς ἴο οοπέυκίοη πὴϊ Ὁ (ο΄, οἡ χἢ 

δηὰ ἀϊῖος.. ὦ, ἐξ ὑμῶν πληγὴν ὀδύνης; Δ ςοἀά. πλὴν ὀδύνης. Ἔ;, ἐκ υοδὲς 

ῥίαγανε ἀοϊογὶ5. Ἔ, ἐκ νοδῖς φμσα «ἰεἴτ εἰδίνιεί. Ὸ τε ογβ "ὩΡ "- ἐΐς δίσιυ, 
ἴδε τεηάεσίης οὗ Ὁ ἴοσ πΞὉ ἴῃ ν. β. Οπε οοά, οὗ ἀε Ε., Ἰλοπ; 80 ὦ, 

ϑίεὶ.. Ἐο. [01]. Βαυδσ, ἸΩ2Ὁ 90, οοττεςτίηρ ὦ ἰο πληγὴν αὐτῆς (50 ΤΑΥ]οτ). 

ἿΝ ε., ΓΛ ΠΌ, σερδσγάϊηρ ἐξ ὑμῶν 88 ἃ ἀουθ]εῖ ἰη ὦ. Οτ., ὈΣΓ 0930, υϑίην 
ϑοῖν. "3, Οοσίξω. ἈΓΊΘΧῸ Ὥτϑν, ἴοσ (ἢς 1451 ἴἄγες ποσὰ οἱ 4Εξ, Οὐ. Ηδὶ., 
ΓΛ ἫΦ Ὀ22 15). (με. ΟῪὟΟΚ,, Χ, ς73) τεϑβϑίοσεβ ᾿ἰμθεβ σ δηὰ 2 οἱ 51: “1 

185:-ονοογν 0 ΤΩΣ "ἘΔ ΓΝ) ἼΒΌΏ ΝΣ ΓΣΦῪ Ἰγ Ὀὐν}. δεν. 
οοη͵δοΐυγεβ:-- ΤΟΥ ΟΣΝ)52) "ΝΠ Γ23 9 "ΝΥ "σὴ ΠῚ μὸ πχὺ.-- 
12. τῶπ 9] Ἐά. πῦρ; οἵ, ὦ, τίς ἤρξατο .--- τῦτα Ὁ; ἔοσ σοηξαυβίοῃ οὗ 3 

δηὰ Ὁ, ν. ΟἹ 1", Σ, ὅτι ἐνόμισεν. Θ, ἀναμένονσα. Αα., ἠῤῥώστησεν. Ἡ, σία 
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ἐπβγηνιαία ε5:; βἰτα τὶν Ὁ. Ταγίοσ, πρπῃ, Οὐ. Ῥοηΐῖ, πρῃθ. Οοσίξα. 
πῦπν πρ.  ε., Νον., δηὰ Μασί, πῃ "2. ϑῖεν. δῃὰ Ου., πῦπο πλρ. 

σμε. ΟΥὐβκ., Χ, 573) πῃ 15.- 3:09] Οσ., πφιοῦ, Ηουβ., πλοῦ; 80 Ὁ Βα. 
(. 6.). Ηδῖ., 310 νοῦ] ΟΦ, ὀδύνας. Θ, εἰς ὕψος -α γδ. Σ, ἡ 
παραπικραίνουσα. Αᾳ., Μαραώθ, Ὁ, Ζγγδοο, οοπέυιπϊηρ 1 δηὰ “. Ἦ, ἐπ 

ανπαγἠμαϊπίδες. δ, κρκκ ον. ΟΥ. δηὰ (βδ. (ἷ. 9.), πιοῦν; οἱ, 708. 
1538,--- Ὑ}. 12] 5ῖεν. οπλ. "3.-- Ὁ] Ἐά. τυνῦ, τὰ ὦ Θ᾽ ὦ, δηὰ οοαά. 
Ὧρς, 38ο, γ890 οὗ ἐς Β.; 50 Εο., συ., (Βε. (ἰ. ..), Οοσίξα., Νον., 

Μασ, δίεν.. 4Ὁ Ἰοΐῃβ ἰδϑὲ ἵτο ποσὰβ οἔ νυ. 13 ὮὋ ν. 13,---18.. ὅπ ὉΠ] Κά. 
ὉΠ, ἰηξ. 405. τὴ (ἢ ἔογοε οὗ ἱταν. (ϑο Μασ). ὦ, ψόφος ἁρμάτων. Ἢ, ἰω- 

νππμδδ5 σμοασγίραο. (Ὁ -α 'Ο ΠΌΓΙ; 80 8150 Εο.. Επυ., "ὯΠ γο. Οτ., Ρἢ 
ΟΣ γῆ“. Οογίξω. νὍπ“, Ηδὶ., πϑῃ ΝΣ. σα. (ἰ. ς.), "Ἢ νὸσ. 8΄}»}8Β.., 

ἼΠ (Ὁ); τ. ΖΦ, Ἰργὴ τὰ πρΌη.---5.Ὁ] ὦ, καὶ ἱππευόντων, οοπηεςϊίης 
στ ν. 5 ὺρ ἴο [815 ροϊπι. ἯΊ, σἐμρογὲς τὸ φροῦ (Εγ., Ταγϊοσ). Ἐπ., ϑυρτί. 
με. ((. 9}, θ5. δίεν. ἀπὰ Ου., Π39Ἴ9) ὈΠῚ τ'2..-- 29 ΓὩ 9] ὦ ὦ 
ττεαῖ 88 5800]. οὗ {ο]]. οἶαιι5ε.---"» Ὁ] Ηδ]., τϑ0.---14. 0] ὦ Ἡ - 
ιν. ὅ, γυῦῖθῃ, Εο., Οοσίξαι. ἡπ, Μασῇ, τ)»; 80 Νον.Κ, δίεν., 

συ..--οὐὐὖν] ὦ, ἐξαποστελλομένους, ἮΝ, ἐνεἰσεαγίος. ὦ Α4., Σ Θ -- γύζις. 
-ὑνῦἍἮ Μασ, ηὖγ; 8ο Νον. Κι -τρφο. ὦ Ἡ Θ᾽ ὕ᾽ -- ρῥοςεεςοίοη οσ ἴπ- 
μεγέίαποα. Οτ., ρκΌ, οὐ αἰτίοις. ἔτοιι ν. 16, ΗΑ]. ἱταπβροβίης (πν -) 
ὃ; γσο. ΟΒα. (. 6.), ΤῈ Πῷ πϑνον.--τῦ} Βα. τ, ψίὰ ΟΒς, 
(. 4.). πον] ὦ Ἐ Βα -- ἀεοείξ οὐ ναπὲϊγ. Θ, ἐξ ἀνάγκη: - “τον 

(Ἀγ.).--οϑιρνθ] Εο., ϑιγνδ. 2900] Οτ., ηοῦ; 80 ΟΒα. (ἰ. ς.), Νον. 
-1δ. ὦ] ὦ, ἕως τὰῷὸ Ψ; 90 )ε., (με. (Εχρ. 1807, Ὁ. 268), Νον., ΕἸΗ., 

δίον., Ου..---ἷὐ΄ονη] ΟΒς. (Εχρ.), σλκρ.-ςὸὺΚ ὩΝ] ὦ, ἀγάγωσιν; Ὀυΐ ςοά. 

Ο "παγρ., ἀγάγω σοι, Σ͵ ἄξω; ξοΘ!». Ἴδη Πη88. οὗ ἀς Ε., κν. ΕἸΏ., 
Ἔ2Ν; 80 Ῥοπῖ, (Βα. (,. ς.), Οοσίξαι. ϑίἊεν., συ..--ρῶϑ) ὦ δαὰς 

Φ2" (ὉΥ αἰξίος. οὗ 10 ἀπά τε δτβὲ ἔπο 1εἰῖειβ οἵ γ3Φ9) δῃὰ τῦδκεβ ἥδ Ὁ 
μι ϑυθήοεϊ οὗ τμ6 ζοΠ]οννίπας μ13».-τοῦ Ψ] ἘΔ. οὐ», σῖει ὦ, δάδιλι; 50 
ϑεῦ., ατ., (Βα. (“. ς.), δηὰ ϑῖεν., σῖο δ]90 σγοϑίοσοβ Ὁ Ὸ ΔΙζοΣ ΚΊ2" (80 
συ). Μβ88. 112, σδό οὗ ἀς Ε., οὔνῳ. ΕἸΏ., οὐχ. ἘΥ. τεβϑίογεβ Ὁ Ὶ} 

οὐ Ἢ“. Ματί, θα., οὗ; σ΄. Ομα. (0 Β.). νδῃ Η., ον }.---πι2}} ΕΑ. Ἴϑνν, 
μι ἢ ΟΒς. (Εχ., 1897, Ρ. 368), δῖεν., σα.. ὅτ. δ.) (Ὁ). Ηδὶ., ο.2ν, ΕΠ}., 
ΔΙ 3", ἰῃβοσίβ }} ΓΝ, ΟΔΥΙΥΪΏΣ “ "23 ΟΥ̓ΕΣ ἴο ν΄. 16 (90 4130 Ἐο.). 
--16. Ἴππ.Ρ] ὦ, χηρίαν -- ιυἱἀοιυμοοά, ῬΤΟΌΔΡΌΪΥ δ ΟΙΤΟΙ ἴοσ κουράν 

(ϑο ϑεδβηυστοσ, σοῦ ]ουβ., Ἐγ.).--- ῦὦ} Οσ., 52», 

ΘΓ, 1 ἰβϑυιθβ ἃ ζϑηθγαϊὶ 98]] ἴο ἰδπηθη δοη.---10. Το ἡ! ποί ἱμ 
Οαἰἢ] Α νἱν!ὰ ἀρρεδὶ]ὶ ἴἰο ἴμοβε βθεὶηρ ἔτοτῃ Ῥείογε ἴῃ6 ἱηνδάϊηρ 
ΔΓΙῚΥ ποῖ ἴο Ὠυπλ}}1ἴς τΠεῖγ πδῦνε ἰδπα ΟΥ̓ τα κίη Ρ 115 τυ Κπονῃ 

ἴο {ΠΕ Ὶν Ποϑίϊα πεῖρῃρουγβθ. ὙΏ686 ψόοσάϑ, ἔγεεὶυ αὐυοίεα ἔγοπι [6 
ΘἸΘΡΎ οὐ ϑδὺϊ δῃὰ Ποηδίμδη (2 8. 12), δὶ οποβ ἱπάϊοδία (86 Ἵμδγ- 
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Δεῖίοσ οὗ ἴῃε ογϑοῖς δῃηὰ Ἴοοηϑβίϊυϊε δὴ δρργοργίδία ορεηΐηρ οἱ (15 

ἀἴγρε. ὝΒοσε 18 μῃῸ ϑυ βηςϊθη  γεδϑοη ἴογ οὐ Πρ ἔπ 6 Π| ἃ 5 ἃ τηδγρὶ- 
ὯΔ] ποίο, ΕἰἴΠῈΓ Ὁγ Μ|ίςβῃ Ὠἰπηβοὶ Ἐ ΟΓ ΟΥ̓ Ἰδίογ τεδάθγϑβ,  ἰηἰθη θά 
ἴο Ο8]] αἰϊεητἰοη ἴο ἴΠ6 ῥάγα}]6] Ὀεΐννεεῃ (159 δηὰ (ἢ6 Θά γιοῦ Ἰδπηθηΐ. 
ΤὮΘ ταβο ]δηςα Ὀεΐνθαῃ ἴῃς ἔτο 15 ΠΑΓαΪΥ οἷἶοϑα σπουρῇ ἴο μάνα 

Βυσρεβίοα 500 ἢ ἃ ΡΑΓΔ]16] ἴο ΔΩΥ τεδάεγ. [1 15 πλογα ργοόρδῦ]ε ἰμδὶ 
16 ρΡῇγαϑβε δά ἰδίῃ οἡ ῥγοόνεγθ δὶ ἴογοας δηα νὰ8 864 ΡΥ ΜίοδΔῆ 
ἃ5 Δῃ ορεηΐηρ ᾿ἴπη6 Ὡς δὲ ομοα ψουἹά βιρρεβῖ (6 πδίυγε οἱ ἢ15 

Ροε. [1 5665 δἰπηοβί ςεσγίδίη ἐπὶ Οδίῃ μὰ [4]16ἢ ὑΓοσ ἴο ἴῃ 
ἔπ)ε οὗ Ατηοβ (67 ἀπά (δὲ 1ἴ πενεσ σεοονογοὰ ἔγομῃ 8 ον. [{ 
58 ποῖ τπῃηρηοηδα τ ἢ (ἢς οἴοῦ ἰοὺ οἰζε58 οὗ ῬΗΣ 514 εἴτε ὉΥῪ 
Απιοϑ (1 ἢ), Ζερμδηίδῃ (277), Τογαπιδῃ (47), Ζεοδαγίδη (9 7), οἵ 
(ἢ6 ὈοΟΚΒ οὗ ἴῃς Μδοςδθθ68.---],., Βακα τυεεῤ δἐεγ1}} 4, τυϑο} ποί 

αἱ αἰΐ, 15 ορεῃ ἴο ἴῃε οδ)]εσϊοῃ 5 [πδὲ 11 18 ᾿ῃ σοη 5ἰβίθῃ ἔ τυ] [86 ἴοΓτΣ 
οἵ Ρἤγᾶϑθ ἰῃ (6 Ῥᾶγᾷδὶ]εὶ 11π68 ῃογα ἃ νοῦ 15 ἴῃ δδοὴ οᾶ86 σου ρ θα 
ἢ ἃ πουῃ, ἐπδὲ ἰΐ 15 Ἔχ ον (Π6 ορροϑίίε οἱ ψγμδὶ [86 ῥγορβοῖ 
Τα ἤᾶνα θΘΘ ἐχρεςίοα ἴο 54Υ ὕὉπᾶεγ 50 οἰγουπηϑίδῃ ο65 85 ἴῃ656, 

δια (μδί 1 τη κοβ 1 αἰβίουξ ἴἰο δοοουηΐ ἴογ [86 τεμάθσηρ οἱ ὦ 

(νυ. 5.).. Το πᾶῃλς ““Βδοδ᾽, 15 Δρρ δα ἴο ἃ νἱ Πα ρο οἡ πε πογίμογῃ 
Ὀογάεσ οὗ ὕὑρρογ Οδ δος (νυ. αυ., Βιίδεϊαϊαδ, τλὰρ 13), ἴο ἃ τυσανγ 
ἀϊϑοονοτεά ὈΥ Βυγοκμαγαΐ πθᾶγ 51η8] δηα ἴο ἃ ρογίοῃ οὗ ἴῃ νδ]]θῪ 
9800 ἢ-τσεϑί οὗ 76 54] 6 τ εχίθη ἀὴρ ἰονασγὰ ΒΕ ]Ἔἤθτ δηά τηεῃ- 
οπεοά ἱῃ 8. 845. ΤῊ Ϊ5 1αϑι 15 (ῃ6 ΟὨΪΥ Ομ οὗ (86 ἴῃχος [Πδἱ αἱ 41} 
5.115 [86 τευ ϊγειηθη 8 οἱ [ῃΪ8 οσοῃίεχί.---]., Βεἰ}-οράγαϊ, γοἱ! γοιγ- 
τεῖνες ἐπ {6 ἀμε!]) ΤῊΣ Βειἢ-Ἰ6-αρλγαῖ οἱ ΑΙ 8. ἃ πᾶπιε οἰ πογυγῖβο 
ὈΠΚΠονΡῃ ; 11 ΠΚεννῖβα οοη ϑαξςαϊ658 ἰῃ6 ΟὨΪΥ ο856 οὗ ἃ ργεροϑβι(οῃ [ο]- 
Ἰονίηρ Βεί ἴῃ ἃ Ργορεσ ἤδτηθ. Τα ἴοστῃ Βεί -ορήγαΐ Ἀοτὰ δἀορίοα 
5 ῥγεβογνβὰ ἴῃ “Ὁ δηὰ Θ. ΤῊς οοττεςοῃ ἱηνοϊνεά ἰ5 ἃ 5] σῆς ομς 
Πα ΡῥΓΈΒΕΓνΟ8 [6 ΡῬᾶγοῃοπηδϑὶα 850 σμαγδοίοσγϑες οἱ [15 ραβϑβαρδ, 
Δηα {Πογείογα 966 Π18 Ὀγοίθσα Ὁ] 6 ἴο (6 τϑδαϊηρ “Βεῖμε]᾽ (υ. 5... 
ΤὨΣ δοίίοῃ Ἵοδ Ἰβα ἔοσ ϑυταο ἶθοβ ἃ [γθΖΥ οὗ ἀεϑραὶγ.-- -118. ας: 
γὲ οὐεν ὕγογι 5 Πα} ἐτι παζεάηε55) ΜΕ ἴῃ [815 1ἰπὸ 15 θδάϊν οογτγυρί; 

ΘΡΕΓΥ ὙΟΓΑ 18 ΓΟΓΕ ΟΥ̓ 1655 ἀου δία]. Βυΐ ἴῃΠε σεῆεγαδὶ ϑθη 56 15 οἶθᾶγ 
Δα ϑιρρογίβ ἴῃ6 (ΓΔη 514 οη Βογεὲ οβεγεα, ΤῊΣ ρἰςΐυγα 15 ἴμδὲ οἵὗ 
ἃ Ὀᾶηα οὗ 6Χ1]65 Ὀεΐηρ ἰεα αἸνὰν ὈΥ {μεῖὶγ σοημαῦυοσοσ, ΤὨε Ἰοσδοῃ 
οἱ δλαρἠηὴγ 15 υποεγίδίη. ὍΤὨδ πηοβῖ ργορδῦϊε ἰἀοη ΠΒοδέοη 15 τ ΔῊ 

Φο Ἐγ.. 7 80 'ε., Νον., Μασιὶ, 
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οανϑῆγ, 5Ε. οἱ Αϑηῃάοά; 1 15 1:95 ΠΟΥ δὴ ΟΥΤΟΓ ἴὺσ δ. αη (08. 
τς Τὰ. τοῦ" ἦ, ἃ εἰν ἰῃ Τ44}.----1,.,; πακεάη655), ἱ. 6., ἴὰ ἴῃς ρατὸ 

οἔ ἃ οδρίϊνε, ἀερτγίνεά οὗ [Π6 οὐυϊεῦ σοῦα (νυ. οἡ τὖ). 
ϑιγ. ΠῚ 5εἰβ [ογίἢ [6 σοῃαϊίοη 5 ψγῃϊσ ἢ ἐπ ίογοθ (ἢ (Ά]] ἴο τηουγη- 

ἴηρ.--11Ὁ, ο. Τλε Ἰπμαδαπὶ οὗἨὨ Ζααηη σοηιος ποὶ ζογίλ ὕγοηι ψ6 

ργίγεϑ9)] δε (86 Ρυπηηρ σΟὨΠ11658 85 ἴῃ δίΓ. 1. Ζδδηδη 15 ρεῖ- 

Βᾶρ5 ἰάἀδη τς] τὶ ΤΣ (705. 1557), ψΒ]Οἢ. νγᾶ8 ἴῃ [η6 Θβθρῃείδῃ. (ὦ 
{ΠΊΠΚΒ οὗ ΤῊΝ, ἡ. 6., Ταηΐβ ογ Ζοδῃ ἴῃ ργρί. Τῆε βυρρεβἤοῃ 15 [μδΐ 

οὗ ἃ Ρεορῖίθ βαγγιοδάϊηρ [[561 1 15 οἰ ἰγ, δἰταϊα ἰο ἕδος (6 οποοηλίηρ 
ἴοε.---Βει᾿»-οτοῖ 5 ἰαξοη ὕγονι 115 516] 3, τ ἴῃς δαάϊίοη οὗ ἴῃς 
Ἰαϑὲ νογά ἰῃ 126 Ρῥσγενίοιυβ 11η6, 15 ἰγδῃ ϑἰαίθα Ὀγν ΕΝ. ἐδε τυαϊϊἕἔρερ οἵ 

Βειἢμ-επεὶ 5}αϊ ἰαξό ὕγοηι γοις ἐ:6 σίαγ ἰμεγοού. Βαϊ (15 15 υῃἱηἴο]- 
ΠΡ ῖΌ]16, ἃ8 18 Ἐν θυ οἴμογ δίζοσηρί ἴἰο ἰγδῃβ8]αἴδ 48. (ὕ. σάϑδῃι., ἐᾷς 
ἰανιομίαίίοη οὐ Βεἰ]ν-οξεῖ ἰαζες ἤγοηι γοῖς 1|5 οἰαπαΐπρ. Τὴδ ἀῦονα 

ΓΟΠ ἀοσίηρ Γαϑίβ ΠΡΟῚ δὴ δτηθη θα ἰοχί (νυ. 5.). ὙΤδ ἀεδϑοτρίοη 15 

(Πα οὗ ἃ οἷν ταζΖβεὰ ἴο (6 ρτουμῃμά. Τῆε ἴονῃ εἰ -οτοῖ 15 που ε τα 

656 τηϑητοηρά (ς. ὄν, Ζο. 14Ὁ), ἀηὰ νγᾶ5 εν] θη ΠΥ ἀηκηόνῃ ἴο 

[86 ἀτεεῖκ {ΓΔ 8] δίουϑ (υ.5.).--12. του λας διὸ ἱπλμαδίαη ο7 Μαγοί,, 
μορεά ὕογ ροοά ἢ Βαϊ [86 Πεὶρ Ἰοηρεαά ἴογ [85 ἰδιϊβὰ ἴο Ἴομῃλβ. 
Μαγοίῃ (Ξξ δήμεγρηδεδ) 15. ἃ ὙΏΟΙΪΥ ὑπκηονῃ νἹ]Π]ᾶρα οὐ. ἴον; 1ἰ 

ψου]α βεθηὶ ἴο ἢᾶνε Ὀδεη ἴῃ [6 ν]ο 1 οὗ Γγβα] ει ἴῃ νἱενν οἱ (ἢ 6 

οἷοβα ςοηηδοίίοη οἱ (5 πὸ ψ ἢ} [6 [ΟΠ]. ἘΝ. τοηάεγς Α͂Ϊ, 

ον “6 ἡππαδίαπέ οὗ Μαγοίδ τιυαΐ εἰν αποϊοιδὶν [ὁγ ροοά; Ὀαϊ ἰΐ 
Ββου ἃ ταῖμοσ θὲ ἐς 22 σρΟΉ 707 ροοά, ΜὨϊςὮ γ]6]4158 ηο 54 15δΔοίογυ 

56η56.--Ἴ͵ἘἜὸν σαϊανεν μας τοῖς ἀοιυμ ἤγορι Υ αἰιυεῖ, ἰο 1:6 ραΐδ5 οἵὨ 

7] εγ5α 601] ὙΔΆΜΕΙ 15 ΠΕ σεργεϑοηϊθα 845 δηἰγοηδά ἰῃ [ἢ Βοᾶν- 
6η5 (ο΄. 15), δῆοα ἢ βοηἀ5 ἀονῃ “ἢ δϑιϑοπηθηΐ ἀροη ἢἷ5 ψὶοκοά 
ῬΘΟΡΪΘ. [1 ἰ5 ποῖ πεΟσΒϑΑΓΥ ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ ἃ βίερε οἵ [6γιι58]6 πὶ δεῖ- 

ὉΔ4}}Ὺ ἴῃ Ργορτα85; (ἢ6 ῥργορμεῖ σγαῖθμοῦ ἰῃ [15 ΤΑΥ͂ Ρἱοΐαγεϑ ἴῃς 1η1- 

Πλΐηεηςε οὗ (Π6 ἀδηρεγ ἰμαΐ (Πτεδίθῃϑ. 

ϑέγ, ΠῚ σοπίίηιι65 (Πς εἰορίας τηθᾶβυγε Βαριη ἰῃ ἴῃς α 5. ἔπνο 1168 

οἱ 8δ:..ὄ 11. Ηρστγε ἃζὲ ἀεβϑο θεὰ (ῃς Πιρῃϊ οὗ ἐμ μα ὶἰΔηΐβ δηὰ (ἢ 6 
Ϊο88 οἱ ἰοσγιοῖγυ.---18, Βιπά {16 οἰαγίοί ἰο ἐ}:6 ςἰοοά, Ο ἑπμαδἠαμὲ οὗ 

1αοἰιῖ5}} ΤῊΣ Ραγοπογηδϑβία ἤθσα 15 ἴῃ [(ἢ6 5: ]αγ Ὑ οὗ βδουπηα Ρ6- 

ὕνεθη ᾿) 5 Ἵ, ομαγίοιί, ἀπὰ 55. ΤῊΘ ἱγδηβατίοη, δὲγια, ἰβ ϑοσχθνῃδὶ 
Ἑςοη͵δοίαγαὶ, θαΐ ϑθθη5 γεαυϊγεα ὈΥ ἴῃε οοηΐοχί. 1,40 50 15 16 η1- 
οδ] ψ ἢ Τα]1-61- δ βγ, βἰχίθθη τλ1165 ΝΕ. ἔγοτη (ᾶζᾶ δηὰ ἴννο σῇ }]68 



1 11.18 47 

ΘΙ ΟΓΕ ρου ἘΣ τγ85 ΤΟΓΓΊΘΓΙΙΥ ἱποοστεςγ ἸΔἀοηἰδεὰ τὶ ὕτωσα 1,84.Κὶ9, 
ἃ {|||6 ἔαγίῃεγ πογίῃ. ὙΤαε}}-61- δϑυ 1165 δὲ ἴῃς ᾶϑ56 οὗ (6 [οοί ἢ Σ }]}8 

οἱ ἴῃς ϑῃερμοίδῃ ἴῃ ἃ ἔθγε α ν8]]}οῪ ορεηΐπρ ΟΕ (ῃς τοδά ίο Ἐργρί. 

Τ1,ΔΟ 158 (8 σοηϑαξκζαϊοα ἃ ἔΓΟΠΈΘΓ [ογίγεββ μεΐσψεθῃ ΠυἀΔῃ δηά 
Ἐκπνυρὶ, δηὰ γγὰϑ δἰνγαγϑβ ἃ ρΐδος οὗ βίγαίερίς ναϊῃ8. Ἐδβοθοδῖ ἴοσ- 

θεά 1ἰ (2 (ΓΒ. 11) δῃηὰ ϑεημδομογὶρ οδρίυγοα ἰξ δηὰ Θϑίδ] 5ῃοὰ 
ἰδ ΡΟΓΑΓΥ ποδα αυλγίεγβ ἴμοσε ἀυσπηρ ἴῃς οτηραΐσῃ οὗ 701 8.0. (153. 
265 χη. Α ΡΔ5-Γ ] ]Ἰεῇ πον ἰῃ ἴδ6 Βτγ 5 Μυβθαπλ ρογίγαΥ8 ἢἷ8 
σδρίυγε οὗ [Βα εἰΐγ.---5΄᾽ὁὲ ἐς ἐδὲ οἰϊεΐ οἷη οὗ πὲ ἀσμρλίεν οὔ Ζίοη]) 
ΤὨ15 Ραγθητῃ 6 Ὡς 5βἰαϊεπηεηξ βθοηβ ἔογεῖσηι ἴο ἴῃς οοπίεοχξ, δηὰ 18 
ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ ἃ τηδγρὶη] ποῖδ ΟΥ̓ βοὴ σεδάεγ οὔ βδαϊίοσ (υ. 5.). ΤῊβ 

στουπαβ ὩΡΟΩ Ὠ]Οἢ 80 βγίουβ ἃ σμᾶγρε 58 θαϑοα ἃγτα ὉΠΚΠΟΨΗ; 
80ΠΊ6 Ὦᾶνα ϑυρροβδά (ῃδὲ 1,Δο 15 γγὰβ ἴῃς 5εδὲ οἵ ϑοπῈ ἡτΟβϑὶυ ἰΐ- 

ΘΕ οι 5 ο]1;7 οἴμοῦβ θᾶδ56 ἰἴ5 σι] ου πη 6 βυρροϑβίοῃ [μ41 11 τγγὰ8 

οηε οὗ ἴῃε οῃαγίοϊ οἶς 5 ἐβίδ Ὀ} ]5ῃη6αὰ ὈΥ ϑοϊοσωοη (1 Κ. τοῦ 2 (ἢ. 
ιἶ 85. Τα θεβὶ Ὠγροίμεβὶβ 15 (ῃδι “45 τῆς 1αϑδὲ Γ υάεδη ουροϑὲ 
ἰονατὰ Ἐργρί, ἀπά οη ἃ τηδΐη γοδά {ΠῚ {ΠῸῚΦ 1,.Δο ἢ 5} νου]ὰ τεοεῖνα 

ἴ8ς Ἐργρίίδη 510 514165 οἱ μοῦϑε8 δηᾶ Ἵμγιοίβ, ἱῃ ψ ῖςο ἢ [μ6 Ρο]ΐ- 

οϊδη58 ρὰΐ (Πεῖγ ἰγυβὶ ἰπϑίοδα οἵ ἱῃπ 7εβόνδῃ. ὃ (". Ηο. 14-. 
ὍΠπΕ] νὰ Κπον τόσα ἀεβηϊεὶν [μ6 πδίαγε οὗ (6 σπᾶγρο δραϊηϑί 1,8- 
οὔ 58 ογ ἴῃς αἰγουτηδίδποεβ ὑπο τ ΒΙΟἢ 1ἴ 5 υἱἱετεά, [6 ρΡοϑϑὶ- 

ὈΠΠῪ ταυϑὲ γοπηδίη ὀρεη ἴογ ἴῃ γε άθτηρ, “586 15 (ῃ6 Βερὶπηΐηρ οὗ 
51}, εἴς." --- ον ἦπ ἰμσο αγε 7ομπά {6 ἰγαπδργεσδίοηΣ οὗ 1ςγαοῆ ΤὨς 
Δάγα88 15 ἴο 1,Δοῃ]5ἢ, ποΐ ἴο ἴῃ6 ἀδυρῃΐοῦ οὗ Ζίοη.Ὲ ΤΠ υ86 οἵ 

“4158γδ6]᾽ 15 ποί ἴο δὲ Ἔχρίαἰηδά 85 γτηεδηΐϊηρ ἰδὲ [ῃ6 518 γεϑροῃβὶ- 
Ὁ]6 ἔογ ϑαιηδγιδ᾽5 ἀν 41} ἀγα μον γερηδηΐ ἢ [4.77 “15γ8ε1᾽} 

τίῃεσ πα ϊοαίεβ [6 ψοὶΪς οἵ Ὑδῆν ἢ 5 ΡεορὶῈ δηα ἰοστιογυ οὗ 
ψ Ὡς ἢ Τυἀδῃ 15 ποῦν (Π6 τότε ἱτηρογίδηϊ ραγί; οἡ 1ἢ15 ι.186 οἵ ““15- 
ΓΑΕ], ν. 5.. Τα οἴάεσ οὗ νογάὰβ νου] βθοῖὰ ἰο ϑῇον ἰῃδί [ἴῃ6 

1[ουρῇξ 15 ποῖ τΠδἱ 1,Δ ΟΠ ]15ἢ 15 σμαγδοίογβεα ὈΥ 51 (ἢ 515 ἃ5 ἃΓῈ Ὁοπ.- 

ΠΊΟΙ ἴο 8}] [ῃ6 οἰ[1658 οὗ [5γδε], θαΐ [Πδι [ἢ6 τεβροῃϑ: 111 } ἴογ ἴδε ρεα- 

6.4] συ] τεϑίβ ἰάυρεὶν ὑροη 1.80} 15}; (ἢ]15 15 ἴῃ ΒΔΓΓΊΟΩΥ Ὑ] ἰῃς 
ΕἾο55 ἴῃ ἰῃ6 ῥγενίοιϑ ἴπθὸ. Νὸο Βἰηΐ 15 ρίνβῃ 85 ἴο (86 μδίυγα οὗ ἰῃς 

4 δος Ε' 1. Β|155, 4 ΔΙομμά οἱ ΜαΡηγ Οἰπῆος, ον Το εἰ Π ἐτν Ἐχεαναίεά. ΤΣ εἐχοδναῖίου 
πεῖε θεσυη ὃγ ]. Ε. Ῥεοιτε δπὰ οοταρίοεἰε ὉΥ Β|155. 

8.80, ε. 5., Νονπ.. 8 80, ε. ζΚ., Ὗ-ε., νυνδὴ Ἡ.. 

ὁ ἀΑϑαι., 4184 |.. ὁ 4 (ομσα νδὰ Ἡ.. 

ΤΊ ρήγα νὰ Ἡ.. 
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810 ἰαἰά ἰο [6 δοοουπί οὗ 1,Δο δῆ. [{ 18, οὗ σουγϑε, ροβϑϑῖθ]ς [δ 

τη ογδοὶες τνὰβ υἱἱεγοα 8 ἴγ ἩδΖοκίδῃ ῃδα ϑεηΐ {ἰρυΐϊα ἴο 56η- 
ὩΔΟΠΕΓΙ͂Ρ δἱ 1,Δ οι ϑῃ (2 Κ. 18.519, ἀπὰ 1πΠ4ὶ ΜΊοΔἢ Βοσα ὄχργεβββ 
Π15 υάρτηοηξ σοποογηΐηρ ἴῃαί ἰγδηβαοίίοη.---[4. Τἀεγοίογε, ἰδοι 
ξίνεσί α ῥαγίπρ ρὲ! ἰο Μογεοἠεί,- αἰ} ΤῊϊ5 18 Βειίοσ [ἤδη ἰο ἰγεδῖ 

“(δίῃ 458 ἃ νοςδίδνο," ΟΥ ἴο σοηϑίογ Μογοϑῆοί- ἢ 45 [ἢ οπ6 

δαάγεββοα, ΜἘΙΟΒ παοοβϑιίδίθβ ἃ σμδηρο οἵ ἰοχί, ΟΥ ἴο ἰγδῆβροβε ἴῃ6 
ῬΓεροϑβϑίοῃ δηὰ σοηάσγ, “που 5841} γίνε Μογεβῃείῃ 85 ἃ ραγηρ 

εἴτ ἴο σαι. ἢ ὙΤε δάάγεββ 5 ἰο {ῃ6 ἀδιρῃϊεγ οὗ Ζίοη ψῆο 15 
ΠΟῪ ἴο ἀἰ5η)155 ψ ἢ 1ἴΠ6 ΡΓΟΡΟΓ ργεϑοηΐ ομδ οὗ Β6σ ν]]Π]ᾶρο5. ΤὨΘ 
ψογὰ ϑεὰ Ποτα ἴοσ τ 15 (ῃδἰ οτωρίογβά ἴῃ : Κὶ. ο᾽ ἴἰο ἀεϑβίριηδίςε 
(Πε ἀοντΥ ρίνεη ΌΥ ῬΏΔΣΔΟΝ ἴο ὨΪ5 ἀδιρῃίεσ. ὙΏΘΓΕ 8 ργορᾶ- 
ΟΙΥ δῃ ἱπίεπῆομαὶ οΙαν ματα οα με ψογάβ ΓΙΌΣ ἀπά ΠΝ Ὁ 
(δείγοί δ). δ 7υἀδῃ ψ}}}1 ἴοϑα 1ῃ6 ἴονσῃι δηα ῥΑῪ ἰπρυΐα ᾿651465. 

ΤῊΣ 5[ϊ6 οὗ Μογεβῃοίῃ- δίῃ οδῇ οὐΪΥ θὲ οοη͵εδοίυγεά. ΤὨδ [ΟῚ 
οὗ (6 βᾶηῆς ψοι]Ἱὰ ᾿ΠΡΙΥ Ργοχίτα τυ ἰο δίῃ, θυὲ υπίογίυαίεὶυ 
Ο(διἢ 8 Ἰοοςδίοη 15 ἀουρία]. Μοτγεβῃεί- δίῃ γὰ8 ργορ Δ ὈΪΥ ΠΘΔΓ 
ἴῃς ῬὨΣ σης Ὀογάδγ; Τεγοσης ἀθοΐίαγοβ (ἢδὲ ἃ 5118}1] νἱ]ᾶρα ΠΕΡ 

ΕἸΕΟΙΒΟΓορο 8 (Βεῖι- ΠΠΠὮ) οὐ ἴῃΠ6 δαβί θοσγὸ ἴΠ6 πδιηδ ἰῃ ἢ15 ἀΔΥ. 
ΤῊΙ5 15 πε τερίοῃ πὶ ψὩΪΟΣ 1,Δο ἢ ἰᾶγ. Μ|ιοδη᾿ 5 Δρρε! ]δοῃ, “16 
Μογδϑμεζε,᾽) νγᾶ8 ργορδθϊγ ἀογίνεα ἔγοτῃ [ἢϊ18 ρἷαοθ. Μύς ἀδρεηαβ 

ὉΡροη (ἢ Ϊ5 Ἰηἰογρτγείδεου, ἴοσγ οἴμεσνηβε ηῸ ἱπἰογιηδίοη 5 δὲ μβαπά 
ςοησογηΐηρ [Π6 ΡΓοΟρ οἴ 8 ΒΟΙῚ6 ΟΥ̓ οΥἹρίη.-- -Βείκ Αοὐεοὶδ μα5 δέζοηια 

α 5ηαγζέ ἰο ἐδιὲ ξἰμρε οἵἨ ]ςγαοῆ ΑΜ, 1:6 ποιδες οὔ Αοὐεῖδ. ΑΟὮΖΙΌ 

5 ποῖ (ῃε οἷά Ῥῃςρηϊοΐδη ἴον (708. 193 7. 153), ἘΚ ἃ5 τηϊρῃϊ ἀρρθᾶγ 
ἔτοτα (ῃ6 Ρῇγσαϑε ἀΐηρς οἵ 1ςγαεὶ. 5.86] ἤδσα γεργεϑθηῖβ [Δἢ 85 ἴῃ 

Ἰἴπε 2, Δηα ἴῃμε Ρ]υΓΆ] κὐρρς 18 ρεηοσίς Ας ΖΡ μᾶ5 Ῥεθη δηὰ 511} 
15 ἴοσ 15γ86]᾽5 Κίῃρ ἃ [8156 ἢορε, ἃ ὑσοοκ ψῇοϑα ψαίεγϑ ἤάνα αἀγεα 
Ὁρ. Οὐ. 76. τοῖδ,, ὙὟΠῸΞ ῥΙαν οἡ ψογὰβ βεσε ἰ5 θβεΐνεοη αοὐσὶδ δπὰ 
αοἤζαδ. ὍΠε οχδοῖ δία οὗ ΑςῃΖὶρ ἢ88 80 ἔδγ εἰυάθα αἰβοοόνοσυ. 
705. τς Ἰοςσαΐθβ ἴὲ ἰῃ (86 Θβαρῃδίδῃ οἵ Τυάδῃ, ἰῃ (6 νἱοἰἶ Υ οὗ 
ΤΑΡηδῃ, Κοῖδῃ δηὰ Μαγεβῆδῃ. Ηοῦ 50 σοιῃραγδίνεϊυ τη]π- 
Ρογίδηϊ ἃ ρἷδοθ ἃ5 ΑςἢΖὶρ δυἹὰθη Εἶν τγγὰ5 (οσ ἰξ ΟΙδΥϑ πὸ ρᾶγί εἶβ6- 
ψΠογ οἡ ἴῃς Ρᾶρε8 οἱ ΗδΡΓον Ὠἰδίογυ) οου]Ἱᾶ μᾶνα θθθῃ ἃ 5η 88 ἴο 

4 γε... 1 8ο Ἧιε., Νον. Ματί. 

Ζ 90 Ηκ!].. ᾧ 9ο Ηἰ., δ ε., Νον., Μεγ, νδὺ Ἡ.. 

4 (ΟἿ, Ἐπ. διὰ Ἐο,, πῆο ἤπαὰ Βοτὸ δὴ δἰ ̓υβίοω ἰο δοίᾷ ἰοννῃϑ5, ἰῃς πουίπογῃ δορὰ ἰῃε βουΐλπετη. 
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[ῃς Κίηρβ οἵ 5γ86] τηιϑί γετηδίῃ ἃ τυ βίεσυ. ὍΣ νίενν οὗ Η])ιΖὶρ, 
(δαὶ ΑςΖὶρ μδά Ὀδεῃ 'π ἴῃ6 ροββϑεββίοῃ οὗ ΡἢΣ] 1518 βίησε [πε γείσῃ 
οὗ ΑΠδΖ δηὰ ἰῃμαΐ Τυἀδῃ Παὰ Δ᾽ναγβ εη(ογίδ θα (6 Πορε οἵ 15 γε - 
ΠΟΨΘΓΥ ΜΏΪΓΟὮ 15 ΠΟῪ ἀοοτηεά ἴο αἰβαρροϊηίμηεηΐ, 15 ΠΟΙ πιοιυΐ 
ουπαάδθοηῃ. 

ΘΕΓ, ΓΝ. σου ὕητι65 ἴῃ [86 εἰερίας 5ἰγαΐη, δῃηὰ γθᾶςῇθβ 15 οἰ πηᾶχ 
ὙΠ δὴ δηῃουηςειηδηΐ οὗ ἴῃς ἀοοπὶ οἵ εχῖϊε.---1δ. 1 τιυἱϊ! γεῖ ὑγίηρ 
ἐπα σΟΜΦΜΕΡΟΥ ἰο {ΐεε, Ο ἡμλμαδίαμί οὗ Μαγεςηα}} ΤῊς ΡΙΑΥ Πογα 

5 οἡ γόγξεϊ δηὰ Μαγξεμαῖ. Ἐνεῃ Μδγεβηδ, Γγε)οϊοίϊηρ ἴῃ [118 

ὨΔΆΓΏΘ, α ῥοΞσεεοσσίοη,, 584]] ποι ἐβοᾶρε ἴῃς Ὠδηά οὗ ([Π6 σοπμαῦογοσ, ἴῃς 

ἀἰβροβϑεβϑοῦ. ΤῊΣ τηοάσγῃ Μεγάσἧ,, ἴντο τα 1165 5. οὗ Βεϊϊ- ΠΠγη, δῃ- 
ΒΨΨΕΓΒ ἴΠ6 σεορτδρῃίὶοδὶ γεαυγεσηθηΐβ ἴογ [Π6 5116 οἱ Μαγεϑηδῇῃ 85 1η- 
ἀϊοδίεά μεσὲ δῃὰ 'π 05. 1ς-" δηὰ Ὁγ Ευβερίυ 5, το Ἰοσδίθ5 ἰΐ ἔνο 
ΤῊ 1165 5. οὗ ΕἸδυ Βογορο 58. Βυΐ [Π6 ἐχοανδίογβ ἢᾶνα ἴμγονῃ ἀουδί 

ὍΡοη 118 ἸἀΘ Εν ἢ (ῃ6 δηοίοης Μαγεβῆδῃ (νυ. 2.). 1 15 ον: θμΕῪ 

ἴο θὲ αἀἰβησυϊπῃεα ἔγοπι Μογεβῃοίῃ- δίῃ. Το ρῥ]δοθϑ σὰ Ὡς ἢ 
ἴῃς ῥσορμεῖ 85 δε ᾿οποογηθα ἴῃ (ἢ Ϊ58 ὀγϑοὶα ἃγε ἴῃ. ϑεθῆ ἴο δὲ 
ἴῃ 811 ργοῦδο ἔμοϑα ἴῃ ἴμ6 Ἰτησηθάϊδία ν᾽ οἰ Υ οὗ ἢ158 οὔσῃ ΒΟΙΏΕ, 

Ρἶδοο8 ψὶϊ νϊοῆ 6 ἢδα Βεδη ἔβη} Γ ἔτοπὶ ΟΠ] ἀμοοά. ὙΏΕΥ 
ΓΕ ΒΟΔΓΟΕΙΥ οἱ ΔΩΥ͂ βἰρηίβοδηςα ἴῃ (ἢ στεδῖ ψου]ὰ, θυ ἰο Ὠἰπιὶ δηὰ 
815 [6]Π]οὐν- ὙΠ] αρογβ [ΠΟΥ τεργεϑεηίεα ἤόυθ, σου ΤΥ δηὰ γε]! ρίοη, 
811 (αι ἴεν μοὶ ἀεᾶγ.---ογευεν ἐξ 1 γαοῖ᾽5 ρίονυ ἰοὸ ῥεγί5}] Α͂Ϊ, 
ωηΐο Αὐἀμίαηι 5γα] 15γαοῖ᾽ 5 γίογγυ οονιδ, ἀεβε658 ἰηἰογργείϊδοη; (μα 
τηοϑί οΏΘΓΑΙ δοςερίεοα 15, (6 ΠΟΥ οὗ Ι5γα6] 5841} (κε γείῃρε 

ἴπ διᾶνε. ( 18. λα ᾿. Αἀυ δι, ρεγηδρϑ ἴμ6 τηοάσγῃ “16-εἰ- 
»ιἾ]ε, 5ὶχ τοηῖ8 ΝῈ. οἱ Βεῖϊ- τίη, 88 οὔ ρίη δ! (ἢ6 βεδὶ οὗ ἃ 
Οὐδ δδη 5 ρῥχίηςς (708. 12.5), θυϊ νγὰ8 οἀρίυγεά ὈΥ 15γδεὶ δηὰ ἰῃ- 
ςοτγρογδίθα ἴῃ (ῃς ἰοστιοσυ οὗ ̓ υἀΔῃ (708. 155). ΟΥ (πε νᾶτῖοι δἱ- 
(οπρί5 ἴο ἱπηργονε ἴῃς ἰεχί, (μα οὗ ΓΏεγηθ 566 15 ἴῃς Ὀ65 Δη4 15 ἢθσε 
δάορίεά. ὍΠὲε ρίονγ οὗ 15γαοὶ 15 ργορδῦὶγ (ἢ 6 ττεα ἢ δηὰ ρόνεῦ οὗ 
7υάΔ8 ψ Ὡς οοηϑεϊυΐε [ΠΕ 564] οὗ δε ἢ" ̓8 ἄρργον 8] Ὡροη ὮΕΓ.--- 
16. Μαξκε 4} γ5εἰ7 δαϊά απὰ «ἤανε {Π|6ε6 7ογ 1: }) ἀαγίηρ5) Ζίοῃ 18 Βεγα 
δαάγοβϑοα 85 ἃ πηοΐμοσ δηά δ᾽ άθη ἴο ρὸ ἰηΐο τηουγηΐηρ ἴογ ἴῃ 1055 

οὗ Βεῦ θεϊονεά ομ]άγεη. (Οἱ 76. 3125, Ἐείεγεησε 15 ῃδα ἴο [8 οὐ(ἠε8 
δηά ν]]Πᾶρὲ5 586 885 ἰοβί, στ} (Ποῖγ ᾿ΠΠΔ Οἱ Δη(8.---πίαγρε ἐμ γ δαϊά- 
μέ55 ἰἶκε ἰἠς υμΤἴἰ γε 5] ΤῊΣ νυ] τυΓε 15 ἀΙΒρυ 56 α ἔγοτῃ (πε ε8ρ]6 
ΌῪ 118 θᾶγε ἢεδά δηὰ ἤθςκ. δῃδνίηρ οἱ ἴῃς Βοδὰ νγὰβ ἃ σοϊωτηοῃ 
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τιουζγηΐηρ συδίοτη. ( Απι. 8᾽ 5 15. ,3, ΟΥ̓ ΡΙΏΔΙΠΥ ᾿ηϑυτυϊοά, ἰῃ 81] 
ῬΓΟΡΔΟΙΕΥ, 88 ἃ 5δοτῆς 4] οὔεγίηρ ἴο {πε ἀδρατγίεα βρὶ τί, 11 αἴ 

σᾶτῶς ἴο Ὀ6 οὐποχίοιϑ ἴο [6 5θηϑιενα σα] ροιβ σοηϑοθηοα οὗ [ῃ6 

Ρτορῃεῖβ, ο ψουἹὰ ρογιαϊξ ηο αἰν!ἀοα 4]]ερίδηςς διηοηρ ἴῃ ἴο]- 
Ἰονεῖβ οὗ Ὑδησεῆ. ϑυςῇ ῥγαςςοβ ψεγα {μογείοσε ὑγο δὰ ἈΥ͂ 

[86 ευϊζετοπομίς (οάδ (Ὠ.. 1τ4ἷ; ο΄. Τν. τ). ὙΤῊς ἕαςϊ [Παἱ [ἢ ϊ5 
ΨΕΓΘ6 ϑυ 1005 [0 Δῃ ἴο ϑυςἢ ἃ τγὶΐθ, Ἄνθη βρυγδνεὶυ, δἰίοϑίβ 118 

ΟΥ̓ χη ἰπ ἀδγ8 Ροσ ἴο ἰῃ6 δηδοίϊίτηεηΐ οὗ [πΠ6 Πευϊεγοποιηῖς ἰανν. Ἐ 
ἼὨ]58 νογϑ6, ΓΠΟΓΘΟΥ ΘΓ, 5668 ἴο στον γρῃΐ οὐ οἵ (Π6 ρΡγεοθαϊΐηρ σου- 

ἰεχί δῃηά 80 86.145 βίγεηρίῃ ἴἰο ἴῃ6 δγριυπγεηΐ ἴοσ ΜΊςδΗ᾽ 5 δυ  Ποσϑῃρ 

οὗ [18 σἢοἷς ραββαρε (15 15).--ἈἼσον ἐλ γ υὐὴὶ] ρο ἑπίο οχίΐο ἤγοηι ἐμι6ε] 
ΤΒυ5β οηάϑ ἰῃ ἴδῃ} γ᾽ Ὀυΐ ἰογγ 0]6 ἐδϑηΐοη ἴμ6 ἰαταθηϊδ οη οὐεγ 

Τυάδῃ᾽ 5 ΔρΡΡγοδομίηρ Ρῥυηὶϑηπηθηῖ. Ὑὴ6 τναγηΐηρ ποίε βουπηαοα 
ἢχϑί οἵ 811 ὉΥ Ατῶοβ δηὰ ἨΗοβϑα ἴῃ πογίμοσῃ βϑγδθὶ πον βΒπάβ 18 

Θοδο ἱπ ἴμε βουΐπογηῃ Κἰηράομ. ὙΠ (ἢΪ5 ρἱςΐαγα οὗ Δη ἱηνδάϊηρ 

ΔΙΓΑΥ͂, σινίηρ ἴΠ6 δάνδηςδ ἰῃ ἀείδιϊ, νἱ Πᾶσα ΌΥ ν]]Π]αρα, 15 ἴο θ6 σοτ- 
Ρᾶγοά (ἢ 5ἰγαῖαγ ρᾶββαρο, 15. τοῦδ δ, 

10. Γ23] Τῇς ἰοοδοη οὗ σδιίδ ͵5 υποετίαίη; (6 ΟἿ. ἀδῖὶδ τὲ ἴοο 

ἰσϑριλθηΊΆ ΤΥ ἴο τᾶς Ἰἀεπ αἰ βοδίίοη ροββὶθ]ς; ΠΟΥ ἃῖὰ ἴῃς Αβϑυσίδῃ ΟσΣ 
Ἐκυρεδη σεοοσαβ ΔΩΥ ΙΏΟΓΟ 838 (ἰΞἔδοίοσγυ. ὙΤὨς ἴνο 5ὲ[ε8 τηοβί δἰἰγαςἷ να 

ἃτε Βεἰτ- ΠΡτίη δηα Τ6}}-ε5-546. [1 οἰ ΠοΣ ολ86 δίῃ νγὰ58 ἴῃς πεδγεϑβὶ οὗ 
(ἂς ἄνε οδίεῖ ΡΒ: 506 ἰοντῃ5 ἴο ἴῃς θογάοῦ οὗ ᾿υἍ8Δ8. Τῆς ὀχοδνυδίίοης 

δῇ Τὸ }]-ε5-546 Ὀγ Μετ. Β]155 ἰὴ τὅορο υπίοσιυηδίοὶγ γἹεἸ δα [{π||, τῆς στεδῖοσ 
Ῥαζὶ οὗ ἰῇς τωουηὰ Ὀεΐης οςςυρ᾽εα ὈΥ ἴδε τποάστη ν᾿ ]Π]α σε δηα ἔννο στανε- 

γατάϑ5, υπ ον Εἰς Ὦ Ἔχοδνδίίοη 18 Δ ϑο] υἱεὶγ ρσγομὶ 6. ὙΠε Ὅν κἰοοά 
“88 ἃ ὨδΔίυΓΑΙ ἰογίγεβ8 Ὀείσσεθη ἴδ 6 ῥ͵αίη δπὰ ἴδ 6 το] ης οουηγ." ΤὨς 
οτίσίη οὗ ἴῃς ἴονσῃι ροεβ Ὀδοῖκ 85 ἴδ. ἃ3 (Ὡς βενυθῃςθεη ἢ σΘΩΓΌΙΥ Β.Ο. δοοοτά- 

ἴῃς ἴο Β]155. Οἵ Ἐ᾿ 1. Β1155 δηὰ ΒΕ. Α. δϑιεναγὶ Μδοδ βίοσ, Εἰ χοαυαῤίοηδ 

ἐπ Ῥαϊεεεῖμε Πεγίηρ ἰμ6 Υεαγς τϑοϑ-τοοο (1002), ΡΡὈ. 218-43 δπὰ 62 ἢ. 
7Τετοσης 58γ5 (δι δίῃ ἰδῪ οἡ ἴδε τοδὰ Ὀθεΐπεθη ΕἸ υ Ποτοροἑ 5 ἀπά ὅδΖα; 
δεηςς Ηριίϊ. βυχρεςίβ "ἀσδα οἱ -πυηδγδῃ, 1635 [8 το δουτβ ἴσου Τα ]]- 
εἰ-Ηεβγ.---}2] Εὸσ ἴῃς ἔοστη, οἵ. ἘΣ (76. 4182. γ5) ἀπά πὰ (15. 69).---ὺκ 

102] ΤῊΪ5 δπὰ στ Κ. 336 δσὸ ἴῃς ΟὨΪΥ οδ565 οὗ ὮΝ ἀπά δὴ ἱπῆη. δῦ. τηοάϊ- 
{γίης ἃ δηϊϊε νΌ., δηὰ ἴῃ ὈΟΙῺ «8565 [ἢ περ. ἔο]]οννβ ἴῃς ΤΟ ΌΪΑΓ τα]ε ἔοῦ 
νῷ δηά οἴδοσ περαῖϊνεβ ἴῃ βίδηαίηρ ἱπιπχοαϊαίεϊγ θεΐοσε ἴῃ 6 δηϊίε ἔοστω.-- 
ΠΛ» Ὁ] Ορδγδα, [6 Βοιης οὗ ΟἱἸάδοῃ, ἴῃ Μδηδββϑθι (70. 611. " 821. 22) 
15 ουἱΐ οὗ ἴῃς αυοδίοῃ 85 ἴοο δι σεηονθδα ἕἔσγοπι ἴῃ βοῆς οὗ Μιςδἢ᾿ 8 
[δουσῆϊ. Αποίῃεσ ΟΡὮΓΔὮ, ταθητοηδά ἴῃ 708. 1833 δηὰ Σ 8. 1218, 15. υϑὺ- 
Αἰἷὶγ ἰἀεμ θεὰ τ ἢ Ταγγυθεδ, ἅνα τ11165 Ν, οὗ Βείμο]. Βυΐϊ {5 ἰδἰΐεσ, 

4 80 ὄνεῷ Μαγίΐ, νδο δεδίψηϑ νυν. 10:|Δ (0 ἃ ἰδίοσ δδηά, 
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ἱγίπᾳ ουϊδῖΔε οὗ Τ᾿ υὐδῇῃ οὐ ἴδ ποσίῃ, 5618 ἴοο σοιηοῖα ἴο ὃὈς 538 {1ΞδοίοσΥ 
Βεῖε. Ὅδε 538πη|6 οὈ)εσοη ΠΟ] 45 ἴοσς [ῃς σεδάϊηρ “Βεῖῃςο],᾽ 16 τς ποσῖῃ- 
ΓῺ ἴον ͵ἰ8 τηδδηΐ, ὙΒΙΟΒ 1168 ἴδ 111}168 ἔστοπλ [6γυβαὶεπὶ δπὰ δρουΐ 

᾿πνεηϊγ-ἄνα Γ111658 ἔσοσ ἴδε σορίοη οὐ Μ|ςδἢ 5 βοΐῶθ. ΕῸσ ἴποβε σῇο 

ἱποίίης ἰονγασὰ ἢ} 15 τεδαϊΐϊηρ, ἰτ 18 βδίει. ἴο σεζαγά ἴῃς Βεῖδβοὶ σεξεστεά 
ἴο πεῖε 85 (6 ομε ἰἰϑίεὰ διθοὴρ ἴῃς ἰονῃβ οὗ ἴἰῇς Νεροῦ ἴῃ σ 5. 
1057 705. 1ς0 (668). (7. 708. 196 τ (Ὦ. 4295, Ἴδε βυρρεπίίοη οὗ ΟΑὅ. 
ἰδὲ οὖν “ΟΡὮσδΒ ἐβ σεβεςιοα ἴῃ [6 παῖς οὗ ἴδε δαν εἱ-Οδυΐγ, ᾿Ἰγίης 
δου οὗ Βεἰ-- ΠἸ τίη, 15 ταοβὲὶ δἰϊγαςῖνα.--- ὭΦΟΟΓΠ] ΤῊ Ϊ5 ἔοστῃ 8 ὑσοῦ- 

ΔΌΪΥ ἄυςε ἴο ἃ ἀεβῖστε ἴο ρᾷῃ οἡ ἴῃ παιῆς ΡΒ} 138. Οτ., 'φίσὅγπ, 15 ὑτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἀυες ἴο 86 5ἰηχυίας ἔοστῃβ οὗ ν. 13.--τῶϑ γ2}] ΕῸΣ ἃ 5ἰγαῖατ ἰδοῖ 
οὗ δζιεειηεηΐ ἴῃ ζεηάοσ δηα πυορεσ, Κ ὅ. δ 865 οἰΐεβ 76. 1339, δαϊ {Πετα 
1δς τεχὶ ἰ5 ἐχοεεαϊησὶν ἀουδι}, ἔοσ ἰδς Οτ., σάϑην τη88. δηὰ [ῃς ΑὙ58. 
τοδκο ἴῃς δρτεειηδηΐ ΓΕΚΌΪΑΓΣ.-- 2 5] Αρροβίίου, (68. 181. Καὶ ὅ, 
Δ 248 9,----ἸΡΌῺ] 186 πόσα υηϊ πιο! 1 0]6. ΒΥ οοηπεοίΐης "Ὃ ΤῸ τἢς ῥτε- 
νους 1πης (νυ. 5.), ΠΝ" 6 ἴδεγε ἔχη ϑηῃεά ἢ 1ἴ5 ΠΟΟΟΒΒΑΤῪ σοχρί δτηδηΐ 

δηὰ [ἢ15 [πες ἰ5 το να οὗ ἃ ᾿γου ] βόα δ] πηθηῖ. “πρῦ (υ. 5.) 5 ἃ πουη 

Τομ͵θοςΓΔ!ν τεβίοσεα οἡ ἴῃς 8515 οὗ Αβϑυγίδη σωρώγω, "δηςο]οσυγο᾽ (οἱ ἃ 
ψ 8416 ςἰϊν, 6. Ρ., ΕτδςΒ); ν. ὉΙΗΝΒ. σορ, Μυββ- Ατηοὶξ, 779.---Π 0} Εογ 

(δε 56 πη56 ἐσζέ σιναγ, (α᾽γ οἵ, ο΄. ἘΖ. 3.14.--τ-ῖ Ὸ}» Ὁ20] Ὑατα 15 ποιῃϊης 

ἴῃ ἴδ6 ἱπητηεαΐδίς οςοηϊεχὶ ἴὸ ψ ΒΙΟὮ ἴῃς ῥσοη. Ὁ9 σδῃ σοΐοσ, [{ 18 σαϑὺ ἴο 
δεοςουδῖ ἴοσ ἃ 3 δεΐϊνγδοη ἵῸ Ὁ᾽5 88 ἃ αἰϊίορ. οὗ Ὁ ἴῃ ἰῃς οἱά 5ςτρί. 

ἙΟΣΙΒΟΙΤΏΟΙΕ, ΠῪΩΡ 15 ἀπ᾿, γε 48 ΠΟ 56η56 ἴη Ἀ, δὰ ττὋδβ ον ἀθητ]γ ποὶ 

Ῥτεβεηΐ ἴο (δς εγἊε οὗ ὦ ἢ; Ὁ. Ῥσεβχίηρ ἴδε Ὁ᾽5 τεβίοσοα ἔσοσωῃ 090 (ῃ6 
ΦΟΙΤΆ ΥἹΌΡΘΌ 18 τεςονεσοὰ πους αἰ συ] ἐγ, δηὰ σᾶ Ὅς ἀετγῖνεα ἔγοσῃ 

ἼΡΧΌ, σἰαέίοη, ῥοσί, ΟΥ̓ ἔτοπλ ἼΟΣΌ, σἰαπάϊηρ- γομηά.---12. ΓΥΛῸΪ ὙΒς 

Μενοί ἴθ ὌΡΡεΣ Οδ ες το ἢ ΠΟ βαρ ι 1.8 σηοποηβ (7,αγς, ΠῚ, 3, 1) ἰ5 
ΠΟΣΔΙΠΪΥ Ὡοΐ τηδϑδηΐ ἤοσο. Βυΐ πο βουΐδεσῃ ἰοςδ τ Ὀεασίηρ ἰδὲ Ὡδιὰς 

15. ἀν 1140]6.----ὐῦ 5.2] Δοοογάϊηρ ἴο ΑΙ, "325 τηυκὲ ὃς φίνεη ἴῃς τχδδπίηρ 
νεγὶν, ἴοσ ἴῃογε 15 ηο βυροσγαϊηδίε σοϊδιίοη ἴο ἴδ ρχγεςθαϊΐηρ οσ ζο] ον ης 
οοπίεχί. '"π πιοδηβ τογὴέμε ἐπ ῥαΐη ἀπὰ 18 ψ ΒΟ υπϑυϊδ]ς Ὀεΐοσε 3νοὉ. 
--ὐὧοῦὐ) ον ἴῃς 35. 85 ἴῃ ὩΗ͂, οὐ. Ταγίοσ, Ογὶ. ο7 ϑεμπαολενὶδ, ςο]. 3, 
11..22 ἢ., “τὰς οχὶϊ οὗ ἴδε στεδΐ χαῖε οὗ δἷ5 εἰ 1 οδυβοα ἴο Ὀσοαῖκ [Ὠσουρἢ.᾽ 
- 138. ὉΓἋ] Εοσ οἵἴδεσ ςδϑεβ οὗ ἰδ σηδβς. ἔοστηῃ ἴῃ δὴ δά άσεββ ἴο ἃ ἔετη. 

δι0]., ο΄. Ο65. ἐ1109Κ. Κ ὅ. οι. 1115 Ὀεϊίεσ ροϊηιεα 858 δὴ ἰηξ. αν 8. Ββανίησ 

ἴδε ἴοτος οὗ ἴδε ἴων. Τῆς ἰγδηβδύοη δίπα 15 τεϊηΐοτοςα ὃν ἴμ6 Αβ5γ. 
γαξαγιμ “ὦ ὡγαρ, δὲμὰ (νυ. ΜΜυβ5-Ατῃοὶῖ, 991) δπὰ ἰδ Ατδρ. εαυϊναϊεηΐ 

ψὶςἢ ἰῃ ἴδς ἔουσίῃ ἰοσηι -- ἐΐδ α ἐλγεαὰ μον ἐδε βΉΡΕΥ ας α γεριΐμαεν.--- 
ὨΜΌΠ "Ἃ] Ννδῃ Η. σεπάοθιβ, ἐλ δερίπηπίηρ οἵ με ἐαῥίαῤίοη οἵ, εἰς., Ὀυϊ [δὲ 
τοσδηΐης ἐχῥίαϊίοη ἴοτ ΓΒ ποῖ δἰϊεϑίεα θαυ] ες (Ώδη Ζς. 14", ἃ Ρροβίεχ:)ὶς 

Ῥαββϑδαῶε, δηἋ ἰ5 Ἑἰόβεὶν σεϊδίθα ἴο ἴῃς Ἰαῖς ὑσε5 56 οὗ (6 ποσὰ ἴῃ τῇς 
δεῃβς «ἱκ-οὔεγέηρ.---14. ΟὙνο] ἐ. 6., ἴῃς ἀντ ραίνεη ψ ἢ τῃ6 Ὀτίάς Ὁγ 
δες ἔδίῃεσ. (Οὔ. ἀοοσυτηορηῖ ( οὗ [Ὡς Αβϑύδη Ρδργτσῖί, ρυ ] 58οα ὈΥ ὅϑαγος δὲ 
Οονΐευ, πεσε ἴδς ουπῦτα 15 τ ΣΠε5βοα ἴο ἃ8 ουττοηΐ διηοηρβ ἰἢς 7ενν8 
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οὗ [86 Ὠἰβρογβίοῃ 88 ΘΑΙΪΥ 85 ἴῃ 6 βίχτἢ σθητΥ Β.Ο.. Οὐ. Οοάς οὗ Ηδηιτυ- 
τΑῦὶ τὶς ἢ ον! ἀδηςε8 (ἢ 5816 ὑγαςτίοο ἰη Βα ]οηΪΔ 88 ΘΑΥΙῪ 85 1900 Β.Ο.. 
ΤὮε 86 οὗ [ῃς ἴεττα εγε 15 ϑυρρεβίεα Ὀγ [Πς 5ἰ γα] σιν οὗ Πρ Ὁ ἴο προ, 

δείγοί δα; ἰὶ ῖαΒ οἠς οὗ [6 δαιτὶ] Ἰ65ὲ 8] 3ἰοη5 ἴο ἴῃ Ἔχἰβίεηςς οὗ ἰδ συβίοχα 

ἴῃ [5τδε]. (Οἵὔ . Τα. τ τη. 295. ",-π-᾿θὸ}] ΑΕΙΟΓ 1ΓΣ πλοσα σοσητηοα ΡΓΈΡΒ, 
ἃτα Ὁ δηὰ ὃν; ρεσβαρβ Ὁ» 8 υϑοὰ Πα ἴῃ 186 86,56 τού», αἰοηρ τυΐ!.-- 
ὯΣ ὨΦ ΟΪ Απδίορουϑ ἤδιηθβ οἰϊεαὰ ὈγῪ σάϑιεω. δὲ Απο ἃ -5Βόρδδη (Νὰ. 
423. 8), ΟΕ 9] (ἢ -ΤᾺ ΡΟΣ (708. 193: 18), [γ6-Αθδσίπι (Νὰ. 3325 1), δπὰ 

ΗεΙκδῖ (708. 195).--1δ. Ὁ] Νοῖ σραΐπ, Ὀυΐϊ το}, ευεη γε. ΤὨς 
σὔδηρε ἴο Ἢ (τ ἢ 46) τλδῖκο5 ποοΈββασΥ οουτεβροπάϊηρ σὔϑηρεβ ἰη [86 
τεταδίηἀοσ οἵ ἰ86 [πὸ ψΠὶςΒ γ6 1.59 ΣεαΘΟΏ 8 0}]6 86 η836 85 ἰΐ 5:8 η45.----"2Ν] 

ΕῸΣ οΟἿΟΓ οδ565 οὗ οπβϑίοῃ οὗ ν, νυ. (68. ὃ π|κ.-- 5] Τῆς τηοάσδγῃ 

ΜεογΆβϑῃ 868 ἴο ἀδίδ Ὡ0 ἔυγ ΠΟΥ Δ. Κ ἴΏ8η Ἐοχηδη ἘΪ͵Ώ65, ἰἢ τὸ ΤΩΔΥ͂ 

͵αάρε ΌΥ τδ6 5:|χ8ϊ ἀδρίὰ οὗ ἀςρτίβ προ (ἢ 516. Τῆς δοῖυδ] 5116 οὗἩ [15 
δηοίεπε ἰονγῃ τ ΔΥ 6 τοργοβοηϊοα Ὀγ ἴῃς τηοάεγῃ 1 Ὲ}1- ϑαπ δῃδηηδῇ, ομς 
ΤΑ] 5Ε). οὗ Μεσγϑῃ. Ὁδα τοχηδίηϑβ οὗ 8η δηςίδηΐϊ ἴον δὰ ονϊάδηὶ ἴἤσχο, 

δηᾷ ἱξ 18 ἢο Ὁποοσαγηοῃ 1 ηρ [ΟΣ 8 ἴΟΥΤ ὩδΙ6 ἴο Σηϊρσταῖο ἴο ἃ ΠΕ 51ῖ6 
δίοης τ ῖτἢ τὰς ἰδ ἰδ η(5, 85, 6. Κ., ἰη ἴῃς οα86 οἱ ᾿ὕτημι [,6Κ|5. (Οὐ. 

Ἑ. 7. ΒΙ|155 δῃά ΕΒ. ϑίενατγι Μϑοδὶἰξίοσ, ορ. οἷβ., ὑῃ. 67.)..---᾿ον]} Τῆς οοσ- 
τες οη ἴο Ὁ (ν. 5.) τειονεβ ομδ οὗ ἴῃς στουηάϑ ἔοσ ομβαηρίης Ἢ ἴο ἴῃ 
1. σ (υ. 5.), δηὰ ἴοσ βυρροδβίηξ Φ᾽Σ ἴο τερσεβοηΐ (ἢ6 ἤδιηδ οὗ ἃ ίοττῃ (Ἶ6., 
Νονν,.). 

δ4. Τῆς ΟΡῥγεϑοίοη οἵ ἐμὲ Ῥοον (ἡ. 

Ιη ἰχ β(Γ8. ἴῃ ψ Ὡ]ΟΒ [Π6 εἰερίας 5ἰΓαΐη 15 ργεἀοπ)ϊηδηΐ, ΜΊοδἢ ἀ6- 
ΠΟΌΠΟΘΒ ἴΠ6 (ὙΓΔΠΗΥ͂ οὗ ἴἢ6 Γςοἢ δῃηαὰ ψάσγῃ5 (ἢ 6 πὶ οὗ σομλίηρ Ἰυἀρ- 
πηοηῖ. ϑέγ. 1, (ῃ6 ργορμεῖ βρεακϑ: Ἶοε ἰο ἴμβοβϑε ψ8ο Ὀἱοΐ ηἰρῃϊ δῃά 
ἄδν ἴο ἀ65ρο}]} {μεῖγ πείρῃ θουγϑβ οὗ ἤοι568 δηὰ ἰδη 8. ΒΓ. ΠΠ| Υδῃ- 
ΜΕ 5ρ6 815: ΕῸΓ (818 γεάϑοῃ 1 8πὶ Δρουΐ ἴο Ὀπηρ ὩΡΟΩ [5 ΡΕΟΡΪΕ 
ἃ Ὠυ]Π] δ ἶηρς δηὰ ἸΏ ΡΘΑΓΔΌΪῈ γοκα. ϑδέσ, Π], Ὑδῆνθῃ οοπημεϑ: 
ΤἬΠεη (Π6 νγ8]] οὗ ἴῃ6 ΤῃΟΌΓΠΟΓ Ὑ11] ἃγῖϑε διηοηρ γουῦ, “ΟἿ Ἰδηὰ 15 

δἰ]οιοὰ ἴο οἴπεσβ; τὰ ἃγὰ ΒΟΪΥ υπάοπε!" ϑέγ. ΙΝ, τῆς τἰςἢ ορ- 
ῬΓΟΒΘΟΙΒ Θρεᾶκ: (δᾶϑ8ὲ ργδίίηρ οἵ βυοῃ ἰηρ8. ε ἃγε ἱσηγηυης 
ἔγοπι οδ᾽ιαὶίγ. [15 Ὑδῆνθῃ ἱπηροίεῃϊ, ΟΥ οΔἢ ἢ6 τλοδη δηγίηρ Ρυΐ 
ξοοὰά ἴο Ηἷβ οσχῃ ρεορὶεῦ 8. Υ͂', Ὑδῃμεῃ γείοσί5: Βιιϊΐ γε δὲ ἀε- 
ΒΊΓΟΥΘΓΒ οὗ ΤΥ ΡΘΟΡΙΘο, σοῦ ῖηρ δῃὰ μ᾽ υπάογίηρ ἴμοὰ δηὰ ἀγίνίηρ 
[ῃ6 τοϊθῃ δηα σὨΠ]άγθῃ ᾿ηἴο βἰανεγγ. δέ ΥἹ, Ὑδῆνθἢ ργοηουηοαβ 
βεηίθηςο: ΕΪθ6 δηα Ῥεροηθ! Βεοδυβε οἱ γΟῸ 5:η5, γε 5881} θὲἊὲ 
ΒοΟΡο]εβϑν ἀεδίγογοά. 
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ΟΣ τὸ ἴδοϑὲ ψῆὸ ἀενΐθε ἰηαυΐ ὕροῦ ἰδεῖς θεά; 
Ι τε πιογηΐπρ ᾿ἰρδῖ {πὲ ν Ἔχεςσυῖς ἐξ, Ὀεσδιδβε ἰἴ ἰ5 ἰῃ {ΠεῖΣ Ροῦνεσ. 
Υεδ, ἴμον εονεῖ δε] 5 δηὰ 5εῖζε ἔπει, δηα Ὠουϑ65 ἀπ ΟΕΙΤῪ ἴδεπι οὔ. 

18 εν εγυβ ἃ γεοιῦδηῃ δηα δἷβ βουϑε, ἃ πιδη δηὰ ἢἷβ μεγίίαψε. 
ΒετείοτἪ ἴδ βδεἴἢ ὙδῆνἊ!: 

ἙΗΟΙ(Ώ1 δῃὶ ἀν βίηρ αἰπαϑβίεσ, 
ὉΥΒίςἢ γε οδηποῖ στεπλονε ἔσζοσῃ γοὺσ Ὡδοῖ5: 
Νὸοσ ψ'}} γε θὲ δθϊς ἴο τγδῖῖς ἐσεςῖ, 

Ἐγδὸσ ἴξ τῷ} θὲ ἃ αἰβαϑβϑίζοιις {ἰπ|6ὲ. 
ΙΝ (δὲ ἀδν ἃ ἰδυηῖ-ϑοης Ὑ}1 Ὀς ταϊϑεα σοῃςοοζγηΐης γου; 

Αηὰ ἃ ἰδιιοηῖ νν}}} 6 ᾿τδὶ δα, 85 ἔο ον: 

ΤὨς ροσίίοη οὗ ἵΥ Ῥεορὶςε ἰβ8 τηεδϑυγεὰ τὴ [με πιεαϑυσίηρ Ἰίης, δά ἴδετε ἰ5 
ὭΟΠὨΘ ἴο Γοβίογε ἰΐ. 

Το ουὖζ οδΔρίοσβ οὖσ ἰδηὰ 18 δ᾽ οἱϊδὰ; γε ἄγε υἱοσὶν ἀεναβίδιεα. 
ΠΠ)9 ποῖ Κδορ δαγρίηρ οὔ βδιιο ἢ τΒίηρϑ. 

ΘΒδιης Ἴδηποῖ ονεσίδκε [ἢς Βοιιϑὲ οὗ Τδοοῦ. 
15 ὙΔΉΣΕΒ ἱτηρδιθηϊ, ΟΣ δῖὲ ϑυςὴ ἢΐα ἀδεα ς᾽ 
ο ῃοὶὲ Πΐ8 νογάβ τεδῃ μοοὰ ἴο 15γδοὶ 
ὍΤ᾽ γε Βανε Ὀεζοπιε ΠΥ Ῥδορὶς  ἔοε; γὲ σίϑαε ὉΡ δραϊηϑὶ ἴ[Βοβε [πΠδἱ διὸ δ βεδοξ. 
Υς 51} οΚ ἔσουλ ἴἴοβϑα Ῥδϑϑίηρσ ΟΥ̓ ἰη οοηβάδηος ὈΟΟΙ οὗ ψγ8γ. 

ἼΤΒο ποχηθῃ οὗ ΠΥ ῬΕΟΡΪῈ γε ἀσῖνα δΌΤΑΥῪ ἔγοπι ἴπεὶσ ρἰοδϑδηΐ Πουῦλ65; 
τοῖα 1Πεὶγ ὉΔ065 γὲ ἴδ |κ6 ΑΎΤΑΥ ΠῚ ρίοτν ἔοτγενευ. 
ΕΙΘΕ δηὰ ρο!ὶ ἔὸοσ [8 ἰβ ποῖ γοὺσ σχεβιπρ- ρ᾽δςς. 
Βεοδυϑε οὗ υποἰδδῆη 685 γὲ 8388}} Ὀς ἀξείγογεά τ τ δὴ ἱστει θα δὶς ἀεδοιτιςιίοο. 

ΤὨϊ5 βεςοῃ 5 ἀσγασηδς ἴῃ ἔοστω, ἴσος αἰ οσεη ΡΟ ΚΟΥ θοΐηρ Ὀστουσῃς 

[οστχαγά, νἱζ., [6 ῥσορῃεῖ, Ὑδηνεῖ, δηὰ ἴῃς στεοαῦν ΤΟΡΡγοβϑοσβ. [15 
ὉΠ δηπα σις ἔοστη δῖὲ ὈΟΚΌ ΞΊΤΟΏΡΙΥ τηδτκοὰ, Ὅο ῥσονδι ης τοονο- 
τηεηΐ ἴῃ [ἢ 51Χ ΞΙΣΟΡ 65 5 (αἴ οὗ (ῃε Οἴηα, ἀχοσρῖ ἴῃ 51. ΠῚ, στ ποσε ἴδ 6 

δηπουηςεηδηΐ οὗ σοτηΐηρ αἰἰβαϑίοσ 15 ἴῃ βῃοζγὶ δηἋα βῆδιρ ρῆγαϑοβ. Τδα 
οἰοβίης 811. ὑΡσγοηουῃοίης 8η8] βεηΐδηςα ἀσὸρβ Ὁ ἵἴνο ᾿ἴηε8. ὙὍΤὨς ῥσοβδὶς 

οδΑγαςίοσ οὗ [86 γε ἔνο [1π658 οὗ 51. 1Π'᾿ δηὰ τπεῖτ ἰδοκ οὗ σοῃπξοστη Ὁ 
[δε τηεῖσε οὗ ἴῃς Ὀαίδηςο οὗ ἴῃ 511. σαῖβε ἴδε φυοϑοη ΠΟΙ ΕΣ ἸΟῪ ἀο ποῖ 
οοηϑτζαϊε ἴδ 6 ὑτοβς ἱηισοἀυςίοη ἴο ἃ πον βεςοη; Ὀυΐ ἴῃς οἶοβα σοῃμηθο- 

ἄοη οὗ [86 τΒουφῆϊ οὗ [815 5ῖσ. τὰ τὶ οὗ (6 ῥτεοδάϊηρ δηὰ (ἢ τεζυϊασ 
ἰηἴοσοβδηρσε οὗ βρθάκοῖβ [σουρδουΐ [ἢ  σΠΕΓΟ ρᾶββϑαρα βεόσῃ ἴο ὑσοδίδὲξ 
8 αἰνϊϑίοη οὗ [ἢ ροδὼ δἱ (815 ροϊηῖ, Ἴδα τποσὲ ἱτηροσίδηϊξ ἰδχίιδὶ 
οδδηρεβ τ ὶοἢ αῇεςὶϊ ἴῃς ἔοστα δζὸ ἴδε ἐο!]ονίης: ἴῃ ομἱΞϑίοη οὗ "Ὁ 51 
γ»Ὸ ἔτοιῃ ν. 1, δηὰ οὗ Γνὶ ὨΠΟΦῸΣ ὃν ἔτοιῃ ν. ὃ; ϑ[δ. 5 σοοοηϑβίσυςϊοῃ 
οὗ ν. 4; ἴῃς οτηϊβϑίοῃ οὗ ν. δ" 88 ἃ ὑγοβϑδὶς ἱπίεσροϊδοη (8ο Ευ., Νον., 

Μασῖϊ, ϑῖον., συ.); ἴδ οπιϑϑίοη οὗ ΟΝ ἴσοπι ν. 1 δηὰ οὗ “ν ἔσο νυ. "; 

ἴῃς ἱτεδίτηςηϊ οὗ ν. 11 88 ἃ ργοβδὶς 3'οββ οσίρίηδιν Ὀοϊοηρίηρ ἴο ν. 5; 115 

το θη ἰο ν. δ τσὰβ δ γοδαῦ γεςορηϊβοα ὈῪ Πδῖδα (1772 4.0.) δηά, ποσὰ 

τεςοηίίγ, ὉῪ Ηδ]., στο Ἰσαηβροϑεβ ν. δ ἴο ἕο] ον ν. 1, Τῆς ἱηποάυςίοῦν 
ψοσαβ ἴῃ ν. 3116 ουϊβἰάς οὗ ἴδε ροεῖὶς ἔοσῃ. ὅ8:1:6ν. οὔἹῖβ ζς ἢ ταδίοσίδὶ 

ἔτοτῃ 1815 βοςοη ἴῃ ἢἷ8 οῇοτί ἴο γεβίογε δηδρεϑις ὨοχδπΊείεσβ πεσε, δηὰ 
ἴδε δηα5 δ᾽5 δεδοιης Ὀσγοαῖκ ἀότῃ ἰηῃ νν. 8:19, 



ΜΙΓΑΗ 

3.. γ.5] ὦ, ἐγένοντο αγ,---ϑν γον] ΗΔ]. Σὰν ον; ο’. Τα.» »Ὸ "22 3νπι, 
--ρΡΠ2 ὍΝ2] ὦ τοηάοχβ ἔγεεϊυ, καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ. (]. ἴὉ.---τλνϑῦ] Ηδὶ., 

030 }».---ΟἽὉἡ. ον Φὴ 2] ΟΦ, διότε οὐκ ἧραν πρὸς τὸν θεὸν τὰς χεῖρα: 

αὐτῶν; ὈΤΟΌΔΌΟΪΥ ἃ ἔτες τε οσίης ἴοσ “εὶς Ββδηά 8 ἀραίηςι σοά, νἱΖ., [8 εν 
ἀο οὶ 1 δεῖς Βαμα 8 ἴο Ὠΐπὶ ἰῇ ὑσαυεσ. ΤἈ15 56θτ8 5'τρ]εῦ ἴ8δη ἴδε 
δυρροβίἴοῃ ἴμδἱ ὦ τεδὰ κϑ. υηάεσ (δε ἰμῆυεηος οὗ ἸκΦΣ ἴῃ (Ὠςε [0]]. νεγβε 
δηἋ [Πδἷ οὐκ γγὰ5 ἰπϑεογίεα ἰδῖοσ ἰῇ οσάεσ ἴο δ κε [06 ῥαϑβαζε σοηνεῦΥ ἴῃς 
τσ ἱπηρτοββίοη, (ᾧ [0]]. ὦ, Βυΐϊ Ομ. 15 περαῖνο. ΞἘ, σμοπέανε σομῖγα 
Ῥεμνε ἐξέ τμαπῶς εογεν. Αᾳ,, ὅτι ἰσχυρὸν χεὶρ αὐτοῦ. Θ, διότι ἔχονσιν 
ἰσχὺν τήν χεῖρα αὐτῶν. (οἀ. 24 (ἂς Ε.), γημ. ον. οἵὰ. ἴῃε ρῆγαβε.---ὃ. 
ὑ21] (ὦ οσω.; 30 αἷϑο ϑίεν.. ὦ δἀάς ὀρφανούς 45 οὈ]., ΡΣΟΌΔΟΙΥ 85 ἃ ἔτεος 
τεηἀεσίηρ.---κ}}} ὦ Ἡ οπι.}. (ὦ βεειβ ἴο βανε ἰγδηβϑροβὰ ἸκΦ)) δπὰ 
νι; ἴἷοσ. ΝΦ2 18 πονῶοσε 6156 σεηδογοα ΌΥ καταδυναστεύειν͵ ἨΟΓ 18 ὉΦΨ 

Εἰβενοσα σερσεβοηϊοα Ὁ. διαρπάζειν; ἩὮετεΔ9 καταδυναστεύειν 15 ἃ Ποχη- 
τοῦ στο ἀοσίης οὗ ἣΦ»" δηὰ διαρπάζειν, [ῃουρῇ ποῖ εἸϑεννβεσο υϑεὰ ἴοΥ ΝΦ), 

ΜῸ}} οοηνογ8 ἴδε ἰάεα οἵ νίοΐεηςς ἴμδὲ ") πγιιϑὶ ΠΔΤΤῪ ἴῃ (19 ςοηϊεχῖ, Τς 
᾿σδηβροβι ἰοη ΣΔΥ Βανε Ὀεεη πιδάς ἀεἸ  ετγαίεϊν ὈῪ ὦ, ἰπ οσάεγ ἴο δνοίὰ 
[8:6 ἱπητηραϊδίς τορεϊ οη οὗ διήρπαζον, ψΕϊςἢ Βαά αἰτεδαὰν οοουστεὰ 858 
ἰ(ὰς εαυϊνα!εηί οὗ θη}; 90 Νο]., Εγ.. (Ὁ. τἴλ6 5ἰπυῖϊαν ἰσαηβροβιου οὗ Γ9ΓΣ 
δ ὙΠ) ὉῪ Κ᾿ ἰῃπ Νὰ. 13.--9.}}] Ὁ οὰχ.. ΟΒ, Αᾳ., Σ δῃὰ στδηὴγ Ηδεῦ. 
ΙΩ53. "αἰ Φ'Μκ), ΟἿ τοῦς] στουηάβ, δεν. οσὰ. Ἰγῦγτοι ΨΚ (8ο Ου.).-- 
ἽΝ] Μασγῖΐ οπὶ. 85 510 585.--ὉΦῸ] Οὐ. ΦῸ 88 αἰϊίος. ἔγοτῃ Ὑφθῦ (σ΄. 

Κεηη. 30, ΜὨΐϊοἢ Οὔ. ὉΦῸ) δηὰ ἰοΐῃ ἤηδὶ Ὁ σὴ ἴδ [0]]. νοτὰ 85 

Ῥτερ., ὈΌΛΝΌ. ὙὨ18 οὐνίαίεβ ἔνὸ αἰ 165: ἢγϑὲ ἴμδὶ οὗ τηακίηρ 

Ὁ, ὙΒΙΟΒ. Βᾶ5 ΟἿΪΥ ἰοοδὶ ἰσηΐβοδηςς, σεΐεσ ἴο ἔπε δοϑίχαςϊ δηϊδοοάςεηϊ 
ἄγ; βεςοηά, ἴδ τῶοσὲ πδίυσαὶ οὐ͵οοῖ οὗ ἸΦῸΓ ἰ8 ἃ ττοσὰ σεξεστίηρ ἴο (ὃς 

γοκςο, ποῖ ἴο ἴῃς πεςκ; νυ. Ηο. 11 7ε. 18:4 ἴς5. ς᾽, θυϊ ο΄. 16. 475- 11. 12 

ΝΕ. 2354. 00] ὦ δαἀὰς ἐξαίφνης, ρΟΒΘΙΌΪΥ ἄυε ἴο πιεῖ δ ε519 σευ ηρ ἴῃ 
ἽΣ9 (ἔοσ 59 υυτϊτδη ἀοίοςνο!γ) δηὰ δἰϊονσοὰ ἴο βίδῃὰ δἱοηρβίάς οὗ ἰῃς 

οοττοςοῃη ὀρθοί; 90 Εγ.. Οδλ, ὄρθροι.---4. πΠ),] 5 οχη..---Ἴν})} Οἱα., νι τὰ 
ϑιΔ. (ΖΑ "Η,., ΝῚ, 122 7) 85 ἀϊείος.; 5ο Τγίοσ, Ἦνε., Ῥοηΐ, Ευ., Νον., 

Οογίξα. Μαγί, ϑίοεν., ϑικ., συ... ὦ, ἐν μέλει, δηὰ ἘΙ͂, ομνε »μαυΐαίδ, ϑδεΙὴ 
ἴο ἀνε ἰδίκοη ἱϊΐ85 ἔδει. οἵ "") δὰ ᾿σεδιῖδὰ 1ἰ δα νεγῦϊδγ. Ἐο. δηὰ ΕἸΠ. 
τεδα νὴ) ἴῃ οβῖσ. γεϊὶδοη τ [0]]. ποσὰ. Οτ., 5"; 80 σΑϑια. (Ὁ). Ηδὶ., 

δῦ). ἴδῃ Η,., πγῖν, 85 δ0})]. οὗ (ἃς [0]]. νὉ..--τιον] Ἐά. ποιῦ, στὰ 8ια., 

Ταγίοσ, ε., Ροηϊ, Ευ., Νον., Οογίξαι. δὶεν., 5ιΚ., συ.; φὶ. Φλ, λέγων; 
Ἕ, ἀϊκενέέμνε. Ἐσο., Ἴξν (80 Ηδ].) οσ Ἴ5 2 (90 ΕἸΒ.). ΟΑϑδαν, οκι ()).- 
ὩΣ ΦΣ) Ἢ] ΤΥ., τὰ δῖδ., ἴο ἴῃς δηὰ οὗ ἴδε νεῖϑθε; 90 Βυ., Νον., δ8ι1.. 

Θ' “«Οὐϑὶ υη]ε55 ἀυς ἴὸ ςοπέυπίοη οὗ (Ὡς ΗςΌ. Ρτείοστω. ) ὑῖῖ ἴδε ὅ5.γτ. 

Ρτείοττωηδῆννε οἵ ἴδε 34 ρεῖβ..-"ον ρ5Π] Μαγῖὶ, δῖεν. δὰ ὅα., ὑρθπ. 
νδῃ Ἡ., ὋΣ 'α.--Ὁ } Ἀά,, νεῖ δια., δ33. Ἴ', [01]. ὦ, κατεμετρήθη ἐν 
σχοινίῳ; 5ἰ τι] ατῖγ ὦ; 590 αυ., Ευ., Νον.. 3π ἰ5 οοιδϊπεὰ Βεσὸ ἔγοσα νυ. δ, 

ὙΙΒοτ ἴ ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἀτορρεα ὈΥ εἴτοσ. τς τεδαϊηρ οἵ ἴδε νῦ. ἴΞ δεςεριεὰ 
8190 ΕΥ̓͂ Ετηυ., δῖ1εϊ., Ταγίοσν, ἵνε., Ῥοηῖ, σϑα., Οοσίξαι. Μεγ, ϑδίεν., 



2. 55 
ϑικ. Ὁυ.. Οσιε,, Ἴρ'., Ηδὶ., Ἴδ..-- Ὁ Ν] Ἀά,, νὰ 5αι., 1»), [01]. ὦ, καὶ οὐκ 

ἣν, δηὰ (Ὁ; 50 Ῥοηΐῖ, Ευ., Νον., Οοεγίξα. 8ικ.; αἷϑο ἤδιδς, Ἦνε. δοὰ χυ., 

ἀτορρίης .. ἨΔ]. τν.-τϑο] Ἀά., τι δῖα., 2ιϑΌ, [0]1, ὥ, ὁ κολύσων; 50 

ἙἘυ. Νον., Οοσίξα. δικ.. ϑ οσα.. ὄνε., Ξιῦοῶ. Ῥοηῖ, 0. Ηδ]., ὙΌΣ, 

Μασ, νον, υδίηρ [01]. δ, Οὐ. 5ῖεν. δηὰ συ. ἢ ὑψον, Τὰ., 292.9.--- 
Οἱ. τ Ὁ 85 ἀἰτος.; 5οϑίδ., Βὰ., Νον., 5:Κ.. (ὅ «οὐ; 5ὸ Ταγίοσ, Οοσίξαι., 
Ῥαυ. Φ, τυ. νδὴ Η,, κῦ. Οὖ., η)}9.--τ232}.9Ὁ] Ἐά., τὴ διδ., νυν; 80 
Ῥοηῖ, Κα. Νον., Οοσίξω. δὲς... ὦ Σ Θ (τεδῖ 85 δὴ ἰηβη. ἀδρεπαϊηρ ὕροη 

σον. Αᾳ,, τοῖς γείτοσι, Ἔ, ομνε γευεγίαίμγ. (Ὁ ἴ οἵα. ἡ. Μασῖϊ, ))52ν'. 
στ., πρϑῦα, ϑίεν.,ρ τιν. τ 19] ΟΛΥῪ ΖΦ “ὦ Ὀρετρ.-πορῦ τ] Ἐά., πιὰ 
δίδ., γγπν; δο Ροηΐῖ, Οσ., υ., Μαχί, δικ.. ὦ, διεμηρίσθησαν. (Ὁ, τυΐιλ δα 

νιδασωγίηρ ᾿ὲπε. ϑὶεν. οἵα. "π' "1 88 ἃ ξίοββ, Ὑπὸ ΗξςΡ. οοὐά. ρὕπ». 
ΗΔ]., νὑτὶ " υτὉ.--. νὖ 1551 ΕΠΒ., εἰὉγ.--- 2] Ῥοηῖ, Ὁ5Ὁ; 80 Ευ., Μασί. 
Οοτίξα. αὐτοῦ “π ὙΦῸ] Τὰ. ὕ2π ἰο ν. 4 (υ. 5.). ὦ, οπὲ τοδο 
ΟἿ! πιρασωγὸ δγ ἴἧμε απὰ ἀέυϊάδς ὃγ ἰοί. Ἑα. οἵα. 3 ὕ3π.---6. Ἰοσγ θκ] 
Εἀ, θῶ ὃν, σὰ Εα., δίεν.. τ] }9}} ἘΔ. Ὁ), τι Ταγῖοσ. ὦ, δάκ- 
ρυσιν; οοἷ. Ἦ, Ἰοφωοπίες. Αα., σταλάζοντες. Σ, ἐὰν ἐπιτιμήσητε. Ἐυ., 

Ὁ). ΕἸΒ., Ὁ)ΡἘΌ.--ἰονον ἢ] Οτηω. δ5 ἀϊϊτίος.. 9 --ὶ δά ροζβ, ἸρῸΠ; 
90 οοὐά. 2ρς (ἀε ΒΕ.) δπὰ 1:4 (Κεπη.). ΞΒ, πον οἡπαδ. Ἐ,, "ον κϑι.-- 
01 Κά., πῖϊὰ Οτ., γι; 8ὸ ΗἸ3Ζἅἷ12Β.., Μαγί, Νον.Κ, δῖεν., σα, Ηρῖ.. 
ὦ, ἀπώσεται - )»0"; 80 Εὰ., νδῃ Η., υ.. ἘΞ, σονιῤγελεμάει. (Ὁ ουεγίαξε 

γοι. Αᾳ., καταλήψῃ. (οαά. 224 (Κεῃη.) δηά ςς4 (ἀς Ε.),.0"; οοὐά, χςο, 

426 (Ὁ), λοχ (βϑεοοηά Βαηά) οὗ Κεπη., δῃὰ 2,.380,903, 1257, 41Ι, 21: οἵ ἀς 
Β.,Φν. ἘΠῚ., 155. Ηδ]., Ὡνψ ΓΔ 5] 14 οοὐὰ. (Καπη.), πιο ὦ». ΕἸΒ., 
γϑῦξ, Εα,, Ὀ512).-οῦ. ὌοΝη] Κα. Ὅκπ, πὰ ὦ, ὁ λέγων δηὰ ζ (50 
Ὁαῖδς, Βαυεσ, [0.3.), δη ἃ οτλ. 85 ἃ ρίοββ, τ ἢ Μαζί, δεν. Ἐ, ἀἰοῦ. ὦ 
(τεδῖβ 88 838. ρτίς. δϑτθείηρ σῖτα πιοῦῦ. ΚΙ., “Ῥονα; 8ὸ Ἐπτ'., ϑιεὶ., 
(65ρ., ΚΙ., εἰ αἰ.. Ἐο., ὙΌΝΣ; 80 Ὦσ., Ἐχ)., Χ (1887), 263. Ταγίοτ, 
“ὈνΏ. ΟΥ., ὈΝΌΠ ΟΣ ὈΣΟΌσ. Εὺὰ,, ΤΌΝΠ. ΗΔὶ., π)ῖνπ,, νδη Η,, 
ΡΝ. πο Γ2] Νονν., Γ)Ὁ.--τ 0 0] ὦ, παρώργισεν; 80 ΙὉ.---.͵7ὦὐ ὃ .- 

Ὁ;.--]δῚ] Κά,, νὰ ὦ δηὰ οοἄ. 205 (ἀς Ε.), »»31; 8ὸ ὅτ., αυ,, 
Ἐυ., Νον., Οογίξαι., Μαγιῖ, δίεν.. τε νη σὴ] ἘΔ. ὑπηφν, σί Νον., 
Οοτῖξαι., ὦ, καὶ ὀρθοὶ πεπόρευνται, ὝΤΑΥΪοΥ, 1.55». Ἐπ, τ Ἰργϑν ΠΌΡῚ. 
Μασ, Νον.Κ δηυὰ Ου., 'ὸγ ὑκῖσι. Ηρι,, ν»νὶκ Ἴὔτη ἤδη, -σϑ. ὈΙΌΓΝῚ 
ὋΣ] Βά. ὋΣ) Ὀπκ), σὰ ΝΝΕΘΒ., Ῥγοῤῆ., 429, διὰ ΟΑϑηι.. Οοά. 80 
(Κεηη.), ὕογνν. ΟὉοά. σφο (Κθηη.), διογνη, Οοά. 200 (Κεηῃ), 
ὈοσΠΝΊ; 80 Εο,, Ταγίοσ, ΕἸΒ., Ῥοηΐ, Ἐδ].. ΗἹ., δνοσῦνι, Οοσίξαι. δηοτνο, 
ταἰκίην 9 ἔτοσα ν. ". Ὗν ε., Ὁ 5 ὉΠ Ν); 80 Νονν., δον. ν δὴ Η., θυ... Μασί, 
ὈΠΝῚ, οὐα της Ὁ 85 ἀἰτῖος. ἔχοι 3)», ἀπά ἐγδηβξοσσίης "ὋΡ 85 ὋΣ ἴο επὰ οὗ 
ν.". Ου,, Ὁ. Ν), ἀπᾶ οὔλ. Ὃ» δ᾽. --Ὅ0}}} Βά., σῖτὰ ὟΝ ς., ᾿Ἰορῃ; Νον., 
Μακὶ, ϑίεν., συ. ΨΜΆΞΘ., Ὁγν; 50 Ταγίοσ, ΕἸΏ., Ῥοηΐ, ασ.. 8.8... 

διὰ υδὴ Ἡ., Ὁ, αἰ νίηρ "ἴο 2) ν 85 5[.", Οὐ. ΟΑϑαι., Πα., Ὁ)).--τθγο0] Ἐά,, 



κό ΜΙΟΑΗ 

αὶ Μασ, Ὁ». ἵΝε., Ὁ7:; 80 Οζ., Νον., ϑϊεν..--ποῦν] Κἀ,, νῖὰ Ὗο., 
δ"; δο ΟΑϑπν,, Νονν., Μαζί, 6... Φ, τῆς εἰρήνης αὐτοῦ - ΠΟ γ᾽; 80 
Θ᾽, Ε5.. Οοτγίξω. ποῦ (οἱ Ῥβ. 7). Εο., πρὺϑ. ἘΠᾺ., Ῥοῃῖ, οὗν. 
ΗΔ]., οὗρ. Ψνδῃ Η. ᾿οἱπβ σῖτἢ [01]. ττοτὰ δῃιὰ τεδὰβ8 “σνηοῦφ -Φ δλαλμα- 
π6Σ7.--- Μ] Οὐὰ,, τὶ Μασ, 89 μἷοββ οὐ ποῦν; 50 ΝονΚ, δίεν.. ὦ, 
τὴν δορὰν αὐτοῦ͵ ασἰνὶηρ 'Ν ἰ15 Ατδιιδὶς ἔοσος (80 ΒύςδΙοσ, ΖΑ͂ Ψ., ΧΧΧ, 

64 1) 85 ἴῃ ὅση. 2:5; 8ο Ὁ. ΨΈΒ., ΠΥ; 80 Τα γίοσ, ὅσ... ΕἸΏ., ΠΎκα; 

80 Ῥοπί, Ηδὶ., Ὑπνλ.-το  ὯὩ}0] ὦ, τοῦ ἀφελέσθαι ταὶ ὈΥγ2}0; 80 Θ. 

Επ., Ὄφχηῦ, δῖεν., Ἴ)9Ὀ.---ϑοἹ] Κα., τί Υν 6., 3 Ψ; 380 Νον., Μαγᾷ, 
δῖεν., σδη Η., αυ., Ηρὶ.. Οοὰά. τ) (Κεηη.),""Ὁ. ὦ, συντριμμόν - χρῷ. Ἔ, 

οοπυεγί εἰς. ὦ, απὸ γε ίωγη. Σ, ἀμερίμνως. ἩἨοβπιδηη (ΖΑ ΚΚ)., 1Π|, ᾿ο3), 
3. ὙΑΥΐοσ, θ᾽ (ϑο ΕἸ.) οὐ τ) (90 (685., 1 3ὉΡ), Ογ., ῦ. Ευ,, 

ον, Οὐογίξαι. νοῦ, Μαιῖδμεβ, τῖτὰ [01]. τοσά, Ὀρτῦ ον); 80 ΕἸΒ., 
Ῥοῃῖ.-θ. ν9)] ὦ, ἡγούμενοι τα ᾿μῦ). ὦ, γφν)γ, λ:6 ἀφϑεηεδ]γ.--- 2] 

Ὗ6., 220 (σ΄. 1.2); 90 Νον., Μαγί, δῖεν., Ο..-πορ}}»0] Ἐά., τὶ ὦ ὦ, 

Ἰπ Ρ; 80 Οσ., Εα,, Μαγῦ, Νον.Κ, 5ῖεν., Οα., Ηρῖ,, θ..--πῦῦθ}} Ἐά,, 
σπῖῖὰ ὦ Β., γοῦν; 5ὸ ὅσ. κα, Μασ, Νον.Κ, δίευ., σὺ, ρει, θα.. ὦ, 
τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐξώσθησαν, ἴδε ἰαϑὶ ποτά, ἐξ, Ὀεΐῃσ ῬεΣ- 
8805 ἃ βεςοηά σοπάεσίηρς οἵ ἴῆς ἐο]οσίης πρῸ.-ρ 0] ὦ, ὀγγίσατε.---ἸὙνῇ] 
ᾧ, ὄρεσιν -- νγνῖ, (Ὁ οπι. 8[.; 90 Οοσίξα. Ηᾶὰ]., πι τῇ.--10. ΠΝ 0] Ἐά., 

νὰ ο., προ; 80 ΕἸΒ., Ῥοηΐ, Οσ., Οογῖξο., Μασ, Νονν", διΚ.. ΑἹ] 

Ὑτββ8. ἐχοερὶ ὦ τοδὶ ἰξ 85 ἃ ποιη.---2Πὶ Ὁ32πη] Ἐά., σι ὦ, 3 πῇ 
ὅπ; 80 ο., Ταγίοσ, Οασ., Ῥεσὶεβ, Νον.,θ Οοσίξαι. Μασί, δῖεν., ϑιὶ,, 

συ... (ὁ τερτοάυοεβ ΑἿ σι δά ἀϊήοη οὗ ἃ ςορῃδίδ δος. 52 αἴζοσ ὕ32πῃ. 
Ἕ -- ΠΑ ὕγπη; 80 Βδυεσ, 705., ΕἸΒ., "π ὕ3π0.---ῦ 2] ὦ, κατεδιώχθητε. Ἕ͵ 
ῥεεοίπια. Ὁ, υἱοίενι. Οτ,, γλη); 80 Μασῖί, Νον.Κ, δίεν., 5δῖΚ., συ..-- 

11. Ὁ] ὥ --κὐ, Θ᾽ ομλ.. Ἡ, μὠἐΐπανε πον ἐσϑόηι.--- 0 .] ὙΝ 6., ηδπι; 80 Νοῦν, 
Μασί,, δἷεν., Ου..--- 05} ὦ, ἐκ τῆς σταγόνος. Ἦ, ΞΟ φμόηε οἰἐηαίων. 

ΘΓ. 1 υἱΐεγβ ἃ ψοΘ ὉΡΟῚ τηθη Ζεδίουβ τουγασὰ ον}, το ἀρυ6 
{πεῖν ρόννασ ΟΥ̓ σοῦ ίηρ ἴῃ6 ρΡοοσ οὗ {πεῖσγ ἤοιι568 δπὰ Ϊδηά5.---ἰ. 
γος ἰο ἐμοδο ὐπὸ ἀφυΐδο ἐμίφμἑ!}}] Τὴ δἀάγεββ 185 τηδάβ ἰο (6 
δ] Υ ἴῃ Τυάδῃ, τ οβα σῖς 68 δα στεδῖ ἱηογεαϑοά ἀυγίηρ (ἢ 6 
Ἰοηξ δῃὰ ργοβρεσοιιβ γεῖρῃι οἱ ὕ2ΖΖζίδῃ. Ὑβεῖγ στεοὰ ποὶ 5δ 58ε6ά, 

ἴΠ6Ὺ νου ]Ἱὰ 511} τόσα δ τ ἢ {ποτα ϑεῖνεβ, δηὰ [μὲ δὶ ἴῃ 6 ἐχρθῆϑὲ οἵ 
στθαΐεγ ῬΡΟνΟΓΥ͂ δηὰ ΓΙ ΘΕΙῪ ἰοσ (6 ροοσ. Μ|ςδῃ δ βρίγϊ ἤδυηθβ 
ἴογί ἴῃ ἱπαϊρπδηΐ ΓΕ ϑίγδηςα, ἴογ ἴ[Π656 ΠΣ ρ᾽ ἔδγτηογβ ποῖα 
ΤΩΔΗΥ͂ οὗ 18 πεὶρῃρουτβ δηὰ ἔγίεη ἀ5.-- - πα τοογὰ ευἱῇ ΤῊΪ5 15 ἃ 
Ὀγοϑδὶς ρ] οβϑῈ 85 18 ϑῆονγῃ ὈΥ [86 δςί [Πδ1 1ξ ΘΟΙ65 ἱῃ ργεπηγδίυγεϊγ--- 
(ῃ6 ΘΝ} 15. ποΐ ἄοῃε “ὕροπ ἴμ6 δεά᾽ θυΐ “ἴη [ἢΠ6 τηογηΐηρ᾽--ηά 

5 δοὸ Ἧε. Νον., Οοὐξα͵ Ματιιὶ, δἷεν., αυ., θυ., Ηρι,, αἱ αἱ.. 
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(δὲ ἴξ 15 βυρεσγῆινοιβ ἱπ ἴΠ6 τηεῖσο. ΟΑϑη). 5ε} 8 ἴο γεϊδίη [Π6 
ΡὮγδϑα ὉΥ ρίνίπρ ἴο Ὁ.) ἴῃ τηεαπίηρ, “Ῥσερδῖε ψ8γ5 δῃη τηβϑῃβ8""; 
Ὀαυΐ 1815 18 ἃ υϑᾶρα ποῖ ἰουηὰ Εἰξεῃοσε δηὰ οἠς ἰηδἱ δ 45 ποίϊῃϊην 
ἴο 5). Π οἵ [ῃε ῥγενίουβ ρῆγαϑε.---ὕ ον» ἐμεὶγ δεἀ5] ΤΏΘΥ 116 ἀγα Κα 
δί ηἷρῃϊ ταν ϊνίης βομθηθ8 ἴο οἰγουτηνοηΐ [Π6 ροοῦ. (Οὐ. Ρ5. 36".--- 
1π|ι|μὲ Ἰρλ οὔ με πιογπῖμρ) Βτουρῃϊ ἰηΐο σοηίταϑὲ ΌΥ Τοἢϊαβηὶ ἡ] 
[δ πιρῃῖ- νοῦ οὗ διγδηρίηρ Ρἶδη8. ὙΠΘΥ σδῃ ϑΟΆΓΟΟΥ Ὑγ411 [ῸΣ 
ἀδυ σης Ὀεΐοτε ρυϊέην (Πεῖγ ποίδγίοιιβ βοῆθῃγχεβ Ἰηΐο ΟΡΕΓΔΈΟΩ .--- 
Βέοασιδε ἠὲ ἐς ἐμ ἐμεὶγ ῥοιυεν) ΓΉΘΥ ΟΡΡΓε55 δηα σοῦ Ὀεσδιιϑε [ΠΟΥ 

«8Ὧῃ. ΤῊΪΐ5 ἰηἰεγρσγείδιίοη 15 ξυρρογίεά ὈγῪ Θ᾽ δηὰ Αᾳ. δῃὰ ὈΥ ἰῃςε 
᾿βᾶρο οὗ [Π6 58 π|6 ΡῬῆγαβο ἰη αη. 412 1. 2853 ΡΥ. 2277 Νςε, εὖ Β5. εἷ 
ταῖ. ὙὝΠαΕ ἱπίεγργείδθοη, “"θεοδιιϑε {πε ῖγ ρόνγεσ 18 (Πεὶγ αοά," 
ΠΟΙΏΠΊΟΙ ἰπ (ΠῈ ΟΔΘΥΓ ΠΟΙΩΙΘΗ ΔΙΙΘΘΈ 18 τη ἀεγεα ἱτηροβϑῖθ]α ὉΥ 
ΒΟΠΊ6 οὗ (6 ΡΔΓΔ116] ο8568 οἶδα ἴῃ ψΏΙΟΗ ἴΠ6 ΡΏΓΑ56 15 περδίνεα .--- 

Δ. ΤῆἼεν οονεὶ βεϊάς απὰ Ξεἶζε ἰΐδηι, εἰς.Ἶ ὙΠ οΙΓ οὔ] ἘΠ ε ἴἰο ἴΒεπὶ 

5 {ΠΕΣ στεεά. Τὸ ἰ(ἢξς ργορμεῖ᾽β νἱνὰ ἱπηδρίπδίίοῃ 11 566 58 “Ὡ0 

ΒΟΟΠΘΥ 5814 ἴδῃ ἀοηθ.᾽ Ηδς 6808 ονεσ ἴῃ ἰηἰοστηθαϊαία βίερϑ θὲ- 
ἔπδοῃ ἴῃς Ὀἱτῃ οἱ ἴῃ6 ἀοδῖτο δηὰ 115 [186] ηοηΐ, βυςἢ 45 Ἔσχιογἤομδία 

ΓΑῖο5 οἵ ἰηἰοεγεϑί, ἰογθοοϑυγζα οὗ πχογίραροϑ, ΒῈ ΡΟΓ Δ ΌΟΙ δηα ΡΟΓΪΌΓΥ 
οὗ πίΐμοβθοϑ, ὈΓΙΌΘΓΥ οὗ ᾿υᾶρεβ. 50 1 νγὰϑ ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οὗ Αμδὺ 
(ι Κ. 21), οἱ Ηοβϑα (ς᾽) δηὰ [5Ξαΐδῃ (ς΄). Ἐογυ (με ρεδβδηΐ ρσορβεῖ, 
Βοτῃ δῃὰ Ὀχγεὰ ὕροὴ ἴδε νἱπθ- οἶδα ἢ1}}- 5100 65 οἵ τνγεβίοσῃ υάδῃ, ἴῃς 

οὐδηρ οἱ ρΡεδϑδηϊ-ἰδυτηθγβ ἔσοπλ [ΠοΙγ 5518}} ΠΟ] ἀἷηρβ, Ἰηπογιοα 
[Ὠγουφῇ βυςοαβϑῖνε σοηθγδίοῃϑβ οὗ [Ὁ 1] 68 ἤοϑα ν ΕΓ 1116 πΠδαὰ ρῸη6 
Ἰηΐο ἴῃς 5011, νγὰβϑ ἃ ΠΟΙ ὉπρΑγαοηδ0]6 οτηθ. Νο διηουηί οὗ 
Ιεραὶ ργοοθάυγε οουἹἱὰ τϑκε ἰξ Δρρθᾶγ σρῃξ[. (Ουδβίοτῃ δῃὰ ἴαῦν, 
ἔγοτῃ ἴῃ βδι]δϑί ἰο {μ6 Ἰαἰθϑί Επη65, 8ἃ]1} ϑουρῃΐ ἴἰο ρεγρείαδίθ [ἢ 6 
ἔαταῖ γ᾽ 5 ἰσηαζγε οἵ 115 Δηοοβίγαὶ ἰδηἀ8. Οὐ Νὰ. 27} 461::|2,.-. .δ0 ἐλιεν 
ογμδἧ; α γεογιαπ απ Πΐς ἤόηις, εἴς.) ΤΏΣ ἱμονδῦ]6 τεϑυϊὲ οὗ {Πεὶγ 
ΠΑΙΣΊ 655 ΡΟ ΟΥ,---ἰῃ 6 ΡΓΟΡΕΓΙΥ ροηθ, [Π6 τηδὴ δηα ἢῖ5 ἔδυ ν πχυϑὶ 
βυσσαμρ. 22 δηὰ ϑ)»Ἔδγα υϑεα ἔοσ νδγείυ, ἴμεγε Ὀεΐῃρ ὯῸ 68- 

586 η[14] ἀἰ δγοηςς ἴῃ (ΠΕΣ ΟΓΟΪΠΔΓΥ ὑϑᾶρθ. 
ϑίσ. ΠῚ Ἰητοάπιςε5 ἃ πενν βρθάϊοσ, Ὑδησνεἢ ΠΙγηβε] ἢ. [πη {Ὑἰπηθίοσ 

τοονοηθηΐ δηὰ ροϊηϊοα ρῆγαβε, Ὑδῆνεἢ ἀθο ᾶσεβ 18 ρυγροϑθα ἴο 
Ρυηΐβῃ.--ὅ. Βελοϊά, 1 αηι ἀευϊξίηρ αἀδαΞσίον)] ΤὨΐ5, ἴῃ οοηίγαβί 
σὰ ἢ ΘΓ. 1, ταργοβοηῖβ Ὑδηνεἢ 85 ἴΠῸ ἀενίβοσ, ποῖ, μούγονοσ, οὗ 

4 90, 4. Ζζ., Μίεῖ., διεῖ,, Μδυ., Κε., ο., Ἐοίηκο, Κυες., Ὁυ.. 



κὃ ΜΊΟΑΗ 

ἰηἰχυΐίγ, θυΐ οὗ ςΔ]Δ τη γ. ἴῃ ΑἹ (5 πε 15 Ῥσόκθῃ ὉΡ ΟΥ̓ ἴδε ἴη- 
ΒΕΓΏΟΙ δέϊζεσ (ἢ νὉ. οὗ ἴῃς νογά5, σραΐρεὶ ἰ15 7Ζ6»ΉῊ 2], ἑ. ὁ., ἴῃ 6 Ρθο- 

ΡὈΪε οὗ ᾿]υάδῃ. Τα ρῥρὮγαϑο ἰῷ ἃ 9]ο55,} 85 ἀρρϑδγβ ἴγοπὶ 118 ΔΌ ΠΟΥ - 

Π1Δ] Ροβὶ οη ἰπ ἴῃ6 ϑοηΐίεηοα δηα ἔσοσῃ 118 τῃθίγο 8] βυρεγῆιν (γ. 

(΄. Ατὰ. 4} 7ε. 85.-Ἰ λίολ γε σαπηοί γοπιουε ὕγονι γομν ποολκο)] ΑΙ 
-- ἐῈμαΐ γε 5λαὶϊ πο τυμμιάγαιυ γον πεοὰς ἐδπεγοίγοηι. ἘῸτ ἰοχί, υ. 5.. 
ΤὨΣ ἄρσυτα 15 [ῃδἴ οὗ ἃ γοκε, ΠεαυΎ δηα ρϑ]]ηρ; 1 15 ἃ Πογ ΓΟ τηεί- 

ΔΡΒΟΥ ἰη [6 Ργορῃεῖς Ῥόοοκϑ, Ἢ. ρ., 15. ο΄ τοῦ ,“γ5 76. 2)" 28. ἘΖ. 
4ο᾽ 2477 Ὁ... 285 5.-Οϑνον τυαϊᾷ ἐγεοῦ 1. 6., Ὀδοδϑε θονγεά ἀόνῃ ὮΥ͂ 
(ἢ6 σγυβῃϊηρ νεῖρῃῖ οὗ με γοῖκθο.---οὸν ἐΐ οὐδ! δὲ α ἀἰδασίγομς ἐν) 
ΎΤΠΕΓα 5 0 βυηοοηΐ στουηά ἴοσ οοῃϑίἀογίηρ [ἢ]15 ἃ ρ]οβ5 ἢ ϑο}ς 

Γεσοηΐ 50 οΪαγβ. 11 5ἰδίαβ [ἢ 6 δοσοιρ βητηθηΐ οὗ Ὑ ΔΤ ἢ 8 ρυΓ- 

ΡΟϑ6 85 ἰηἀϊςαῖεα ἴη ἴῃς γϑὲ ᾿ἴης οὗ [ῃ6 5[{., ἀηα ἴἢτπ|5 ὈΠηρ8 [86 5:0. 
ἴο ἃ γγ6]]-τουηα δα οἷοβα. 

ϑίσ. ΠῚ τερτεβϑεηῖβ Ὑδηεἢ 88 ρυϊηρ ὉΡοη ἴδε 11Ρ5 οὗ 15γδε} 8 
ἴοε58 ἃ ἀἴγρε ἀδϑοτθίηρ ἴμ6 βυ τ δη βἰδία οἱ [πΠ6 πδίοῃ ἰη ἴΠ6 σογΐης 

ἀδγ οἱ στδίῃ.---4. Α ἰαιεηΐ-δοηρ τὴ] δὲ γαϊδοα οοποογπμρ γοι, απ α 
ἰαγιοη αὐὴ δὲ ιυαϊ εα] Τὶ 15 ονϊάεηΐ ἔγοστῃ ἴῃς ἱπάθβηϊο σΠδγδςίογ 

οὗ ἴῃς νεσῦ8] [οστηβ διωρὶ ογεά ἐπαὶ ἴῃς ἀἶγρε 15 ρὑγοηουηςθά ποί ὈΥ̓ 
(6 5ϑιυεγεγβ (Πϑλβεῖνεβ θυῖ ὈΥ οἴμεῖβ. ΤὨΪ5 5 ἴῃ Κεορίηρ σι} 
οΓαΐπΑΓΥ ἔυηογαὶ ουδίοτηβ. Οὐ. Απα. ςἶδ 76. οἱ, ὙΤΐβ τλᾶΚαβ ἱΐ οἶθᾶ 
{παἴ (ῃ6 ῥγεςῖβα σμαγαςῖογ οὗ ἴῃ 6 9 5 ἀεβηθά ὈΥ͂ “712 ἃ5 α ταϊέγίοαὶ 

ἄἀϊγρε. ΤῊΪ5 15 θεοῦ (ΏΔη ἴο ἰγεδῖ »μᾶς λα! ἃ5 ἀδβοῦ ίηρ ἴῃς ρ1068 οἵ 
(ἢ ἔοοα, δπὰ »5)}ι3 ἃ5 δρρι γἱῃρ ἰο 15γ861᾽5 οὐγῃ ἰδιηθηίδοη ;ζ οὗ ἴο 
ΕἸ ηδίε θοίἢ ἔμ 6586 ᾿πιγοαυοίἮΟΓΥ ΡὮΓαϑεβ 858 ἱποοῃβϑίεηξ ἡ] ἴῃ 6 
ςοπίεθη(β οἵ (ες ἀἶγρο.ᾧ---Τὴς ῥογίον οὗ τῖν ῥέορίε ἐς τιδασμγεᾶ τυ ἦν 
ἐμ6 τιφξασμγῖηρ ἰΐπε, αμὰ ἰλέγὸ ἐξ πόηῸ ἰο γεσίογε 1 Τῇ [ἢ18 ἰδυηί- 

βοὴρ {πε {Πυτ ρμδηϊ ἴοε ΣΟ ΚΙΏΡΙΥ Τα -Θ ἢ 068 ἴδε (πουρῃῖϊ οὗ ΤυΔ} 
ἴῃ (ῃς ἀδγΥ οὗ μοῦ οδ᾽δηγ. ογίομ οὐἩ "Ὲ} ῥεοῤίς 15 εαυϊνδ]θηΐϊ ἴο 
ομγ ἰαπά ἴῃ ἴπμε πεχί πε. (Οὕὔϊ. Οῃ. 415 2 Κ. οὐ ΕΖ. 4853 Α"η. γ. Τῆς 
ῬΙΌςΕΒ88 οὗ Δ] οἱ Πρ 15Γ86}᾽8 (οΥ τ ΟΥ̓ ἴο ΠΕΙ ΘΟΠ]ΏΘΓΟΓΒ ἴοσ ρογρείυδὶ 
ΡΟββϑθβϑίοῃ 18 ἤθγα σταρῃ Ἰ Δ}}Ὁ ρογίγαγεοά.---ΤῸ ΟἿ σα ῤίογς οἱ ἰαμᾶ 
ἐς αἰοφά; τὖὧῦ ἀγε μέογὶν ἀευαςίαίο) ΤῊΣ ἴοα 8 υπηδηηθρά, νυ 
Μίςδἢῃ δηα [15 ἤδάγογβ υπἀεγϑίοοα ΘαΌ Δ} γγὰ}} (Π4ἴ Γείογθηςθ νὰ 8 
ταδάςε ἴο Αϑϑουσία. ὙῊδ ἰογεροίης τομἀδγίηρ οὗ ν. Ῥ' ς ἱηγοῖνεϑβ ϑ01)6 

« 0 Μαπί, Νον.κ, δίεν., ὅα.. 5ιΚ. κυδαιίταἴεα ὩτλΟν. 
{ ΝνῖΣ., Ματιὶ, Νον.Κ, δίεν., ϑικ., συ. ζ Οὐννα Ἡϊ,, Μδυ., Οἵ. Ἐεΐωκο.Ό ἃ Μαπίὶ. 
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β5Πσῃ τεδστδηροιηθηΐ δηὰ πηοἀϊβοδίζη οἱ ΑΙ, Εἰς ἢ τοδάὰϑ: [76 αγέ 
μἰεγὶν ἀσευαςίαίεά ; με ῥογοη οὗἨ νιν ῥεορίς μὲ ομαπρες ; μοι ἀοίἑ ἄξ 
γεριουέ 707 νιε] ἰο α γεδεὶ μὲ ἀῤῥογίϊοης ομγ ἰαπά. ΤὨδ αἰ Βηςυ ΠΥ 
ἢ (15 15 115 δοῖ οὗἨ ἱπῆθσ σοἤοσθηςθ, 158 ἐδ] υγὸ ἰο ἱπαϊςαία [ἴῃ 6 

5 07)εςξ οὗ [μ6 νεγθβ ἴῃ (ἢς ΙΔϑ8ὲ ἴἤγες οἶδιι565, [ἢ6 ἱητοσομδηρα οὗ 

ΠΌΣΏΡΟΙΒ ἴῃ (Π6 ΡΓΟΠΟΌΏ5 οἱ [με Γϑῖ ρεζβοῃ δηὰ ἴῃ ἔδι]υγε ἴο σοη- 
ἴογπι ἴο (Π6 φίπα τηδάϑυγε ψ Ώ]Οἢ [με ἱπτοἀυςσάοῃ 6845 υ. ἴο ἐχρεοεῖ. 

-δ. Τλεγέογε, ἐποις ὁπαἱ! μανε πορις μας ς1αὶ! σαεί ἐμ ἰἴπε ὃγ ἰοὶ 
ἐπ {16 ἀτϑορεδὶγ οὗΓὁἨὨ Ὑαληυεἢ}} ΤῊΪ5 νεσϑε 1168 ουΐϑίαε οἱ (δε ροεῦςδὶ 
ἴοστω, δηὰ ἰβ ἴο ΡῈ ᾿οῃβίἀδσγεα 845 δὴ δηποίδοη ὈΥ͂ ϑοηξ γσοϑογ Οὐ 

οαἀϊΐος τ Ὡς ἢ 885 ἰουπὰ 118 ΑΥ ἴτγοπλ ἴῃς τηδτρίη ἰηίο ἴῃς ἰεχί. [ 
ἌἽδῃμοῖ 6 )οἰποά ἴο ν. ὁ 45 ἃ μαζί οὗ ([ῃ6 Γερσγοδοὶ ὈΥ ἴῃ Ἔμοτην, Ἐ ἴοσ 
186 δαγαβ8 18 Πθσα δὐἹάθη Εν ἴο ΟὨΪΥ ἃ ρᾶζί οὗ [με πδέοῃ, δηὰ ἴΠ6 
ΡΆΓΔ]16]15π οὗ ν. ὁ 18 ΠΟΙ ἰδοκίην. ΝΥ 15 ἰξ 8856 οἰ ΟΥῪ δο- 
οουπίοα ἴογ ἃ5 ἃ γείοσί ἴο Μίςδῃ ἔγομι ἴμοϑα ἢ ἢ85 ὑδθῃ Ἵοδϑεραϊ- 

ἵηρσ,Ἷ ἴογ (815 Ἰεᾶνθβ (ῃ6 2 εγείοτε σου ΔῊΥ βυρροτί ἴῃ ἴῃ6 ᾿ςου- 
ἰεχί. 1115 τἤογε δα ϑ]ν (Δ Κθὴ 85 ἃ γεδιτρθοη οἵ ἴπΠ6 Ργορμοῖ᾽ 8 δά- 
ἄγεββ ἴο {πε νης κοά, Σ 9 Ρείηρ ἱτεαϊοά 88 ἃ ἀἰβιτ δαιεῖνε βίπρυϊαγ ΟΣ 
ἃ5 Δ ΕἾΤΟΙ ἴοΣ Ὠ5Ὁ; θυΐ ἴῃς νεγϑε δ ἀ5 ποίην ββϑθῃ 14] πὰ γαγίεϑ 

ΟἿ ἴῃ ἴοστη ἔγοσῃ (8 οοῃίεχί δῃηὰ 15 ἃ ἰδίεσ ἰηἰεγργεϊδοη οἵ ν. 
ἴο ἴῃς οἔεςῖ [δ [δε το Κεα ΟΡ γΌβϑοσ8 Ὑ711} 0 ἸΟΏΚΕΓ ἱπογεᾶϑα {ΠΕΣ 
ἤυρε οϑίδίεβ δὲ ἴῃς Ἔεχρεῆϑὲ οἵ ἴῃς Ῥοου, ἔογῦ σὶς δἃηὰ ροὺγ δἰῖκα ν]}} 
Ρε ἀεηΐοά ἐοοιμο]ά ἱπ Ὑδμνε μ᾽ 5 Ἰαπά. ὙῊΣ υϑὲ οἵ 221, Ἰέγδ, σπῖτι 
᾿ 1χ..15: 15 πηΐαχυς, ΜΉ1]6 δ), ἰοί, 8 ΠΟΙΏΠΊΟΙ ἰπ 5 Οἢ ἃ ΠΟΠΠΘΟΌΟΗ ; 

Ρετθδρ5 52 μογὲ Ῥεϊοη δὰ οτρί παν ἴο ν. ὁ, γβετα ἰξ μ885 Ὀδξῃ 
ΒΏΡΡΙἰοα ἀρονε οἡ (ῃς Ὀ4515 οἵ . 

ΘΕ, ΓΝ ἐχργεβθεβ ἴῃ6 ἱπάϊσηδηΐ ῥγοίαβί οἵ (ῃς το το τερδγὰ 
ΒΌΓΘΝ ΡγαδΟ ἢ Ρ 45 αἰ ϑογαὶ δηὰ ἱγγε]ὶρίουβ. ΤὨς εἰερίας τηγίη τι 18 

ςοπηυοά.---Α. 2 ποί κε} Ππαγῥίπρ οπ σωροὶ, ἐπὴηρ5)] Ὑτοδίπχθηϊ 
οὗ {π1|8 Κη γγὰϑ ΠΟ ὩΦῊῪ Θχρεσίθησθ ἴογ ὈΥΟΡΒΏΘΟΥ; ἰΐ δηϊεάδίθα 
ΑἼΏο8 (2), απὰ Απιοβ ἢἰπλ56 1} νγὰ5 Ὀἱἀάδη ἰο ΚΘΕΡ 81|]|δηςε (ς᾽). 5), 
85 4190 1581 8ἢ (8. ἢ. ΒΥ ἴῃς ἔπηθ οὗ Μδῃδββεῇ 1 μδὰ ἀεξνεϊορεά 
ἰηΐο δεῖυδὶ ροσβοουίίοη (ἃ Κ. δι ; ζ΄. 7ς. 1533 )δῖ9 4... ὝὟὍὌΠε νϑῦῦ 
ΟΙΏΡΙογοα πόγα 15 ὑγδςοῖςδ!ν συῃοηγτηοιβ ἡ] ἢ δὲ 5), [6 ΟΓΟΪΏΔΓΥ 
ὙΟΓα ἰοῦ ῥγοῤἤξςγυ, γεῖ Ἰοπ 5 11561{ τε] ἰο δὴ υηΐανουγάαῦϊε σου- 

ηοίδΠοη ὈΥ τεδϑοῃ οἱ 115 οΥἹρΊη δ] τηοδηΐηρ, νὶΖ., ἀγῖῤ, ἄγοῦ, ἱ. ἐ., οὗ 

Φν δ Η.. { ΗΪ., Νον. (). Ἐν, Κο., ΟΑϑαι. 



όο ΜΙΟΑΗ͂ 

[ῃε ἴοδῃχ ἔγοτα ἴῃς του οὗ δοϑίδας, δΡΙερΡῆς μοδί᾽ ἕι. Α͂ οἱ [ἢ15 
πε 858 θδθη νου ϑ!υ ἰγεδίβα, 6. ρ., υϑίηρ ἴῃς 145 ὕγο τοσάϑ οἵ ν.", 
“Ἷὴ [(ἢ6 8356 10} οὗ Ὑδησεῃ ἀο ηοΐ Ργορμοϑυ " (ἀἢ δαάγοβϑβ ἴο 

ΜΙ|ςδΔὴ δῃὰ ἢΪ8 δβϑοςοϊδίθϑ ΌΥ ἢΐ8 ὁρροῃεβῃΐβ, ἴο Ὡς ἢ Μίςδἢ ΓΈ Ρ]165): 
ἍὙΒΕΙῖΒον (Π6Υ (ἑ. 6., (Ὡς. ρΡγορμοίβϑ) ργεδοῇ οσ ἀο ηοΐ ργεᾶςῇ ἴο βιιοἢ 
88 γοῖι, ϑῆδτηο, εἰς." ἘΞ ΟΥ δρδίῃ, 88 ἴῃς υἱΐεγδηςς οὗ ΕἾὦἦ͵Ο ΟΥ̓ [ΓΘ 

οὗ (ῃς δυάΐεηςε Δ Κοὴ ὉΡ ὈΥ Μίοδῃ ἰηΐο ἢϊ5 δά άγεβ5, ἑ. 6., Οὔ δ 54 Υ5, 

“Ὑου τηυδὶ ηοΐ 5ρεαῖκ,᾽᾽ ἃ βεςοηα τγερ]ϊθϑ, “Ο, ἰεῖ ἴδῃ βρθᾶκ,᾽ 
Μ ὮΣΕ ἃ [τὰ δαά9, “ὙἼΠΕΥ τηυβί ποῖ 5ρεᾶκ βοὴ {Π]Πρ5 45 ἴΠ686.᾽ 7 

Υεἰ ραΐη, 85 ἃ ὑγοίεβδί οὗ ἴῃς τίς οἰϊοα ὈΥ Μίοδῃ, “Ῥτγαῖε ποῖ;,᾽ 
1ΠΕΥ ρῥγδαίς, “11εἰ ἤοὴθ ῥγδίε οὗ βιιςἢ ἰπϊηρ5. Ὁ} ΤὨΪ5 ἰδίίοσ 15 ἴῃ 6 

θεϑβί ἱπίεγργοίδοῃ δηὰ (6 τηοϑδί συ] οἷν δοςερίοα οηο, θυ 1ἰ ἀοεβ5 
ποῖ δοοουμῃῖ ἴογ (πε ἱπίεσομδηρο οὗ δὲὲ ἀηὰ ἐξ", ΠΟΥ γεηάεσ ἴῃς ομδηρε 
ἴτοταῃ δὰ ἴο 214 ρεῦβ. δηυί ας θυΐ δρογυρί.---δλαριθ οαπηοί ουο- 

ἰαξε με ποιδο οὐ .]αοοὐ] ΤῊΪ5 ἱποϊυάεβ (μ6 ᾶγϑὶ πτογάβ οὗ ν. 7; ἴογ 
(εχ, νυ. 5. ΤἼο Πσἢ σςοηθηιϊο βροακίηρ ἢεγα. Ὅλ ἱπουρπῖ ουΐ οὗ 
ΜΠΙΟἢ [815 οοη βάδηςδ βρυηρ8 15 [ῃδἴ οὗ Απ. 45: 15γ86] 15 Ὑδῆε ἢ β 
σἤοβθη Ρρθορΐδ δηὰ (πογείογε 5δἔς ἔγοσῃ ἢαπη. (ΟἹ. 3". 1115 1ῃ6 ογεεά 
οὗ ἴΠε 6ϑΔ Ὁ} 15Π6ἀ τέρί πιο, ἩὩ] ἢ 15 Ἔν ΟΣ ἴοο ΓΕΔΑῪ ἰο ἀν Οοα 8 
Ἰηἰεγοϑίβ ὙΠ 115 οσσῃ. Ετοτ ἴδε ροϊηΐ οὗ νἱεῖν οἵ (Π6 τίς, ΜΊςδῃ 

8 σΌ Ὑ οὗ οί ἰγοάϑοη δηὰ Ὁ] ϑρῆειην. Α βίηρὶε ποσὰ, ἽΝ, 
δἰἰδοῃοά 88 ἃ τρδγρίηα] ηοῖς ἰο .8}} διε ἴοη ἴο ἴῃ6 ἔδεϊ {παΐ [Π6 

ἐβουϑε οὗ 78οο θ᾽» 15 ἐμὲ δ ῥεαξεν ἴῃ 1ἴἢ15 δηὰ (ῃ6 [ΟΠ] ονηρ Π 65, Βὰ5 

Ἑσγερί ἰηἴο ἴῃς ἰεχί Βοσε δὰ σδυβϑαά τιοῇ αἰ ον. ὍὨε δγϑί ραγὶ 
οὗ ἴῃ πε 858 ἴῃ 4 τΔΥ ΡεΓμ8Ρ5 Ὀ6 τεηἀεγεά, γεῤγοαοἶθς 40 πο ἀἐ- 

βαγί, ἰῃουρῇ ἴῃ6 νογῸ 21) Ὁ εἰβενῃοσα δα 8 ΠΟΥ 8 8η αἰετηθηΐ οἵ 
ἀἴβρταςα 85 δι(θηϊηρ [Π6 τπονεσλθηξΐ Ἐχργεϑϑθα ΟΥ̓ (ῃ6 νογΌ, 6. δ.» 
“θ8. Κ81|146,᾽ ογ “ΡῈ ἀσίνεῃ Ῥδοκ ἴῃ ἀεΐοδδί,᾽ οΥὐὁ “Ργονε γεςγεδῃῖ᾽; (ῃ8 
ΒΕςοηα ρμᾶγί οἰυάθϑ ἜχρΙ Δη Δ οη 85 ΤΩΔΥ 6 56θη ἔγοῃχ [ῃ6 νδγίουϑ 
δί(ορίβ ἴο τᾶ Κα 56η56, 6. σ., “Ο ἴῃου ψἢο τί ςδ]] δα (86 Ποιι5ὲ οὗ 

78.οὉ᾽"; ὃ “Ο νογάϑβ οἵ ἴ86 βουϑε οὗ 7. ν᾽ ἘΕ, “Ἴαί ἃ νογάϊ 0 
Πουδβε οὗ 7Δοο ν᾽ 1{; “Ο ἴδοι [μδὲ βρϑακεβί ἴππ|5 ἴο (Π6 μοιιβὲ οὗ 

74. 1; “ϑδουϊά 1ξ ποῖ μὲ βαἱά, Ο, εἰς. "δ; 5881} οῃβ 540 ἰο (Π6 

ΦἘ0ο.. ΟἹ, νδῦ Η. { Μ. ]αβίτον, ἱπ Εσγδοϊο 5 δομαϊςονγμ, τ87)2. 

Ζ ΟΑϑι)., εἰ αἱ... ἢ (ἱἱ]., Κο.. 
44 Βοδοηιη,, Μδυ.. Ἡ Ἐν. δϑ8ρ., ϑιεὶ., ὕὍπι.. 

ΤΣ σάϑα.. ε Ηἰ.. 
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δουβε οἱ Δ. }᾽ Ἐ; “15 Ὀι15 ἴῃς (Δ11ς οἵ ([ῃ6 Ὠουι86 οἱ [8000 7. 

-Ἴ. 1]ς γαληυελ ἐπιῥαϊίδη οὐ αγὰ σμοῖ ᾿ὲς ἀεεάς 7) 15 ποῖ Ὑδην ἢ 
“ ΒΘ] ἴο δΔηρογ᾽ (σ΄. ΕΧ. 345), ἀπὰ δ85 ποί οὔὖγ ἐπ γε ἢ Ι5ΊΟΥΎ ἀθπηου- 
βίγαίθα ἢϊ5 Ρεποβοθηΐ ρυΓροϑε ἰονγασὰ ι18----120 ποί ᾿ὲς ιυογὰδ πιΦ6 
φοοά ἰο ]5γαεὶῖ }] ΤῊΐ8 γγὰ8 (ῃ6 αἰ συ Ὑ εποουηίετεα ΟΥ̓ 4}} (ἢς 

ΡΓοΟΡἢοΙ5--ἰῃς [4 1Π|Πυτὰ οἡ ἴῃς μαζὶ οὗ [ῃΠ6 ΡθορΪα ἴο γε] θα [μδἱ ὙΔ8}- 
Μ ΕΠ 5 ἰανοῦγ 8 σομα οηεά ὕροη (ἢ 6 σΒΑγδςίεγ οἵ ὨΪ5 ΡδορΪο, δηὰ 

(δὲ ἢο διηουηῖ οὗ τζι4] οΥ ῥγοίεβίδοῃϑβ οὗ ἰουδ] Ὑ σου ]ὰ ΒΌΡΡΙΥ [ἢ 6 
ΙὰςΚ οὗ πῃ ἀπὰ 5ςε. ὙΠα στοαὶ [85Κ οἵ ργορῆθδου, (Ὠεγοείοσγε, 

γγὰ5 ἴο ἰηΐοττῃ ἴῃς ῃδοῃδὶ ςοηςεροῃ οἱ οὐ νυ] τηοσγαὶ οοπῃίοηϊ. 
ΑΙ τεδὰβ πεσε, 40 ποί τῖν τυογάξ πιεαη ροοά ἰο πὲηι ἐλπαΐ τυαϊξκείλ μ- 
γίρμηγῦ Βαυῖ [ἢϊ5 ηδορβϑιαίθϑ ᾿οϊηΐηρ ἴμ6 1ἴπ6 ἃ5 8η υἱογάποα ἔσγοπὶ 

Ὑδῆτεἢ ἢ ν. ἢ δηὰ ςοηϑηϊίαϊεβ νοῦ δα Ηδεῦτενν ἴον ἴπε δϑὶ 
εἶδιιϑε. ΟἱὨ ἴῃ ναγίοιιβ ειηεηἀδίοηβ (υ. 5.) οὔεγεά, (ἢς ἑογεροίηρ 

Ῥεϑί βυϊῖϊ8 [ῃ6 ἀδτηδηάβ οὗ ἴῃς οςοηϊοχί. 
ϑ.Σ. Υ, ἴῃ (ἢε νογὰβ οὗ Ὑδανεϊ ἢ: ΠΊ5611, τᾶ 65 σγυ ΞΡ ΓΕΡΙΥῪ 

ἴο [86 ῥτγοίεβὶ οὗ (Π6 σίοἢῃ!:. ὀρργεβϑϑοσβ, “ον οδῃ γοῖ ἐχρεςὶ ροοά 

θη γοὺγ ἀδεᾶβ ἄσγὰ οὐ] }᾽ ὙὉΠα εοἷερίας 5:Γδἴη οοη πη .65.--ὅ. 
Βμὲ γε μανε δεζορια Ὧ.) ῥεοῤίεδ᾽5 70] ΤῊΣ Ηδοῦτον ἰεχὶ οἱ [18 
γΕΓβ6 18 ὈΔΑΪΥ οοττυρί; ἴογ ἴἢς εμεπαἀδῆοηβ δαορίεα, ν. 5. Α8 
ετηθη δὰ 1 15 δὴ δά άγθβϑ ἴο ἔμοβϑα ψγῇο δᾶνε Ὀδδ 80 ἰοιά ἰῃ {πεν 
Γεβοηϊπηθηΐ οὗ Μ|ςΔΗ᾽ 85 τρόϑϑαρε οἵ γοὰὲ. “Υοι γοῦγϑοϊνεβ ἃΓὰ 
15.615 ψογβί Ἵποιηΐεβ.᾽ Δ, Εονημεγὶνγ πῈν ῥεοῤίς ας ΟΜ ΦΜΦΉΙΥ 

γαϊσε μῤ, εἴς., ΟὔἜ,Β ὨῸ Ὀγοόορεῦ οδ]εςῖΐ οὗ ἴμ6 ἰγδηϑβϑίνε “σαΐβο."---Κῦς 
γίδε μι}. ἀρσΐηοὶ ἐΐο56 ἐμαΐ αγέ αἱ ῥεαςε] ΤῊ τὶς δ Κα ΒοϑΕ]6 Ρ]δη5 
ἀραϊηϑὶ [ῃ6 υῃϑυβρδοῖίηρ ΡΟΟΥ ἴο σΟΙΏΡ458 {Πεῖγ 5ρο] ]δἤοη δηὰ ἀθ- 
βίυςοῃ. Τῇδ τηοβὲ σοσηποη ἰτοδίτηοηί οἱ 4Ἐ 15 ἴο οςοηποςὶ [Π6 

νεγῸ “τῖβε ὑρ᾽ στ [μ6 ἄγεί Πἴπα, ἰο ἄγαν ΠἸΔΦΒΙ ἔγοπι {με [Ὁ] ον 
1ἴπη6 ἰο [Π18 οῃς, δηά ἰγδῃβ]δίε, ἥγοηὶ τροη ἔπ6 ραγηιομ γε ῥμὶ οἵ 11:6 
γοῦθ. ΤὨΘ ουΐες δΔη ἃ τόσα ἐχρεηϑβῖνα ραιτηθηΐ 15 56]Ζοα 85 56 ου ΓΙ Υ 
ἴον ἀεδέ, ἴῃ νἱοϊδίοη οὗ ΕΣ. 2225. 77. Βαυϊΐ ἴῃς ργτεροβίοη 21 τερὰ- 
ἸΑΓΙΥ τρβδῃ 5 “ἴῃ ἰγοηΐ οἵ, ἀπά [86 φογά "δ, ποῖ οοουστίηρ εἰβενμεγε 

ἴῃ (815 5656, 158 θε[(ΕΓ σοηϑίἀογθα 85 Δ Ἔἰτοῦ ἴοσ (6 ΟΥ̓ ΏΔΓΥ ποσὰ 
ΓΝ, τ Β]ς ἢ 8 δἀἀεα οη (Πε πλδγρίη ὈΥ ϑόσωα σεδάεῦ 88 ἃ σΏΟΓΘ 

βρεοίϊῆς ἀεβὶριδάοη οὗ (Π6 ραγτηθηΐϊ ἰῃ αυσβίίοη ἴεν ἴῃ6 οΥἹρίη 4] 

ὈὉΟΦ Βαὰ Ῥεζοτμς ΠΟ .---Υὸ δ» οὗ ἤὕοηι ἔλοδο ῥασείηρ ὃγ ἐπ 
4 Ὧτ., Ἐχρ.. τ8γ8, {0 τ. 
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οοπβάτηοε δοοῖγ οἵ τυανὶ ΤὨς ψογάϑ οὗ [815 ᾿ἴπ6 δγὰ ποῖ ἴο δ6 ἰδίκθη 
᾿Πτ γα γ; ἴδε Ργορμεῖ 15 ηοΐ ΠΕΟΘΞΒΑΓΙΥ ϑροακίηρ οἵ δείιδ] Εἰ σΉ ΤΑΥ 
ΤΟΌΡΕΤΥ; 18 ἰπουφῃΐξ 15 γδίῃου Ἔχδοῖὶν ρΑΓ4}16] ἴο (ῃδὲ οὗ ἴδ ῥγο- 

οεάϊην πὸ: “Οἴου ἴδκε δαἀνδηΐδρε οἵ ἱηποοεηΐ, ἰγυβέηρ πεῖ ουΓΒ 
δηα ρῥΪυμάίεῦ ἴΠ6 πὶ 45 που ἢ [ΠΟΥ τΈγε ἐῃθσηΐθβ.᾽ 48 ἰβ νοῦν αἰ ἘΠ- 

εὐ; (ῃς θεϑβί τε θην οἱ 1 15, 1Σ ΤΣ πᾶ θα οοηποοίεα τ] (ἢ [15 
'η6, ἐλ6 τπαρ ες γὲ εἰν ὕγοηι ἐποδὲ ὐἶο βα55 ὃγ ἐπ δεομγν, ασυεγϑ6 [0 

τὐαν; Ὀαυὶ 217) 5 ποί ἰουηά εἰϑονῃογε, δηὰ ἴΠ6 τηθδηΐηρβ σίνθῃ ἴο 
ἰϊ Πᾶνε Ὀδδη ΤΩΔΗΥ͂ Δηἃ νᾶγίουβ.---ϑ. Τς τυογιθη οἵἨ 1:7 ῥεορὶθ γὲ 
ἐχρεῖ ὕγοηι ἐμεὶγ ῥίεαδαπ πμοηιές; ἔγχοηι ἐμπεὶν δαδὲς γε ἰασΐξε ατυαγ Ἠ1Υ 
εἰογν 7οΥ ευεν) ἱ. 6. ἰὰ (ΠΕΙΓ στεθαγ μαϑβίε ἴο “")οΐῃ Βοιῖιϑε ἴο βουϑε δηὰ 
ΙΑΥ Βεἰὰ ἰο 86]4,᾽᾽ ([Π6γ ἀο ποῖ ποβιίδίε ἴο γσθῃδγ ἔβυ "68 ΒΟ 16]6585 

ΟΥ̓ ΘΛ ἢ ἴο 5611 (ῃς ἔδίποΓβ ἰπίο βἰδνεσγυ ἕο ἀεθί. ΜῈ] μδυϑεη, εἶ αἱ., 
5 5Πταΐς “ΟὨΣ]ἀγθη᾽ [ΟΥ̓ “ Ποπηθ8᾽ (υ. 5.), δῃὰ ἱπίεγρτγεί ἴῃ νεγϑβο οὗ 
56 Πρ Ἰηίο ἔογεῖρτι βεσν! 6 ποῖ ἀεργῖνεβ ἴΏ6 1{16 Ομ 68 οὗ δνῸσ 
᾿ἰνίηρ ἴῃ [Π6 ἰδηὰ οὗ δῆτε. Βυὶ [1 15 ΝΕΓΥ αυκϑίοῃδθ]ς βοῖῃοσ 
80 ΠΕΙΠΟΙ5 ἃ οΟΥΠΊ6 15 γείοστεῦ ἴο Πογα; [ῃ6 ἰαῦνϑ οἡ 53Ἰδν σΎ 856 6Π) ηοΐ 
ἴο βᾶνα σοῃίοιρ δῖεα βυςὴ ἃ αἶγα ροβϑ ὈΙΠγ, ἔογ [ΠΟῪ τλᾶκο ποί (Π6 
Πρ ηϊεϑί δ᾽] υϑίοη ἴο 1ξ; (ἢ ΟὨΪΥ ςᾶ8ε ἱῃ ἴδε ΟἹὰ Τεκίδγηθηϊ 15 [Π6 
5416 οὗ Τοβερῃ ἴο ἴδε Μ|αϊδηϊ 65 ΟΥ̓ Εἷὶ8 ὈγεϊΏΓγοη---Δὴ Δ᾽ οροίθογ 
ΔΌΠΟΓΣΙΩΔ] ἰγδηβδοοη. ΕΓ ΠΕστΏΟσα, [ῃ6 ΡΏΓΑΘ6 κἸΩΥ ρίογγ ̓̓  σδῃ- 

ποῖ ψῸῈ}} σηθδῃ “86 ςίοσυ οἱ ἀνε! της ἴῃ ὙΔΏν ἢ 5 ἰδηὰ,᾽ ἴοσ (815 

ἀοεβ8 ποὶ γεῆδοϊ ρου ὑροὴ ὙδυνθΏ, Μ Ὦ1ῸῈ ἴῃς Ἰδουρδϊ οὗ “φἸΟΥΥ͂ 
σταηίοά ἴο (Π6 Ρϑορῖία Ὁγ Ὑδῆνεμ᾽ πουϊὰ θ6 πιοζὰ πδίυγαϊν ἀεβὶρ- 
παϊεα “(Πεὶγ ρογυ."" ὝΠεη ἴοο, ἴμε ν᾽. "εσρεὶ᾽ βυϊϊ5 “Ββοπηθ᾽ Ῥετοῦ 
(8δη “οὨ]]άσθη,᾽ δηὰ ἴῃς ργεροβιοη “ἔγοτῃ Ὁροπ᾽ 8υϊ185 Ὀεϊίεσ ἴῃ 68 
ΤΕΙΏΟνΔ] οὗ [δῖε Γ5 ἔγομι {Πεὶγ σΠ]Π ἄγοη ἰθδη ἴῃς ἰδ κί ΤΑΥ͂ οἱ [ἢ 
ὈΓν]Πορα οἱ τεϑίάεηςε ἔγοση ἴῃς ἰδίίεσ. ΕῸγ ἴῃ6 ι.5ὲ οὗ [6 ἴεστα 

“ἰογγ᾽ 85 δρρ θὰ ἴἰο πιθη, ο΄. 15. οἶδ. 3, ὙΠ γδοσωεξῃ οἵ [β5γϑεὶ 
ταὶρης πὲ }} θ6 ἀεδὶρηδίεα 85 Ὑδηνε ἢ} 5 ρἴοΓΥ. 

ϑῚ. ΥἹ 15 Ὑδη ἢ 5 συγί, ΒυΤΆΓΏΔΤΥ αἰπιηἶ55α] οὗ ἴῃς συ} ἴο {ΠΕΙσ 
ἱγστενόοδῦὶα ἀοοι.---10, Αγήξο απά ρο! 707 ἰμιὴδ ἐδ μοί γομ γοσίΐμρ- 
Ρίαοεὶ ἼΏοβϑα τγῆο δανε ἀγίνεῃ ουἱ οἴμογβ ἃΓῈ ΠΟῪ {πο 561 ν 65 ἴο 
με ἀγίνεῃ ουΐ.---Βεοαιδο οἵὗἩ ὠποίεαπηπεςς, γε 5μαἱ} δὲ ἀεείγογεά ευἱῇ 
απ ἱγγεπιοδίαδίς ἀεείγμοί 01] Μεη 5ιπεῖ ἰῃ [Πεῖγ οὔβεγνδηοα οἵ 
ΠΕΓΕΙΏΟἢΪ8] ἰατν, πο ἀουθί, ἀγα μεγα Ὀσοιυρῃϊ δος ἴο ἕδος ἢ {ΠΕῚγ 

ΟΥ̓͂Σ. ἰΠΠΟΙ ἀσργαν!ν δηὰ Ὑδηνε ἢ 5 1ηϑϑίθηϊ δηα ἰεγτῖθ]ς ἀεμλδηὰ 
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ἴογ “οἴεδῃ μδηάβ δηά ἃ ρυγε μοασί."--11. 77 α πιαῆ τυαϊξκίπρ ἱπ α 
ΦΡΊΤῊ οἵ  αἰξεποοί [ε5, δαγίπρ, “1 εὐἷ! ῥγοόρδέον ἰο ἐλέε οὗ ιυὶπε αμπὰ 
δίγοηρ ἀγίπξ,᾽" μὲ δεζοηιες ἰδ ῥγοῤῥεὶ οὐ ἐλιὶ5 ῥεο  ]] Ὴ]8 νεῦϑβα 15 

ἃ ἰδῖες δ ἀϊἤοη 85 βῆοόνσῃ ὮὈΥ 118 ργοβδὶς ἴοστη δηὰ ὉΥ 118 ἰδοκ οἵ οοῃ- 
ποοου 11} 115 ἱτυσιδϊδία οοηΐεχί, [{ 56θῖβ ἴο ἢᾶνθ ὑθθϑῶ βυρρεϑίεα 
ΡΑΓΕΪΥ Ὀγ [πε ςοπίεηΐ8 οὗ ν. " Δη ἃ ΡΑΥΠΥ ΟΥ̓ [Π6 ϑανοσα ἴθστηβ οἵ ν. Ἶν. 
Ιη οοπίγαϑί ἴο ἴδε ἀδηυηοϊδίογυ ΜΊοΔΗ τ] ἷ5 γε θη [1658 ΤΏ 558 96, 
ἃ Ρἱεἴυτε οὗ ἴῃ6 ΡΟΡυΪΔΓ ΡὈγορμεῖβ ἰ8 ργεβεηϊεα. Τὸ (μετ Μ|ίςδῇ 
ῬΑΥ5 8 γεϑρϑοίβ ἴῃ 4,6 3. ὙΤτηΐβ τεημάογίηρ οὗ ν. 1 δάορίβ ἃ υ8ὲ οὗ 
ἽΞΠ αυΐίε οοπιπιοη (ν. ὁ.) δῃιὰ ἱτεδίβ ἽΡΦῚ ΠῚ 88 ἃ οδϑε οὗ μβεηάϊα- 
αγ8. Απ δἰἰογηδῦνε τομάθπηρ ἴογ ἴ86 ρῆγαβθ 15 “αὶ Κίηρ ἰῃ γδη- 
17 (ογ βρη 658) δηὰ [αἰϑομοοά᾽"; ἴοσ [158 ι,ϑὲ οἵ ΠῚ, σ΄. 15. 4τ 
70. γ7 τς Ες. 1:3. Τὸ ““ψαἱῖ ἰὴ ἃ βρίγιὶ οἵ [Δ]ϑοῃοοά "" δῃὰ ργθδοὶ 
1168 15 ἴο ἀδοεῖνα ρεορὶς ἀθ θογαίεϊυ, δηὰ 18 [ὰσ ογβα [ἤδη ἴο ἀ6- 

ςοἴνα ὑπ  ηρῖγ. ὍῊΣ πυρϑίδηςε οἵ (μ6 8156 ἰεδομιίηρ 15 ἴῃ 6 Ῥγου,- 
56 οὗ τηδίογ8] ρῬγοβρογ υ δηα Ὀ]εβϑίηρβ οὗ ἴῃς πλοϑὲ βεϑυουβ Ομ 8Γ- 
δεῖεσ. ΤΪἷβ 15 ἴ[Π6 ΟἿΪΥ [Ὠΐηρ ἴμδὶ ψ1}} σοηΐεπί ἴῃς ρορυΐδοε; {ΠῸῪ 
Ψ111 ποῖ ᾿ἰβίθη ἴο (ῃς ψογάϑβ οὗ ἴῃε {τὸ ρσόρμεῖ ῇοβα πηθββαρο, μονν- 

ΟΥΟΓ ὕπρΔ]δίδοϊο, 5 Ῥοσῃ οἱ ϑΌΡγετης ἀσνοίΐοῃ ἴἰο {Πεὶγ Ὠϊρῃσϑβέ 
ξοοά. Τὸ ομδηρο ἼΠΠ ἴο ἔπε ρετίβοϊ ἰξῃϑε 88 βοζηδ ἀο (υ. 5.) ἴῃ- 
γΟΪνε8 οἰ ΟΣ ἂη ΔΚ ΤΑΤ δϑγπἀδίοῃ ἴοσ ἴΠῈ νοῦ 2 οἵ εἶϑε (ῃ6 
ϑεργδίοῃ οἵ [με ρῆγδϑε ἽΡΙΖῚ ΠῚ θεΐτνεεη (86 ὕνγο νεγθ5 ἴπ8, “1ξ 
ΓΔ} ΑΚ ἴῃ πα δηὰ ἴδ] 56 }γῪ 116, βαυηρ, εἴς. Τῆς ἽΡΦ Βοψένεγ 

18 τεἀυπάδηϊ Δ5 ἃ πῃοαβοῦ οὗ 212 δῃὰ ἴῃς ρῆγαβε 18. πλυςἢ Ὀεϊίεγ 
ἰἌΚεη 858 ἃ υηΐΐ δηὰ τηοαϊίγίηρ ἽΝ. 

1. γὰὺ Ὅν01] ον ἴδε τηεδηΐϊηρ “Ρσορασε, “ποσῖς ουἱ ἴῃ δάνδηςε,᾽, τοΐ- 
Ἔοηοδ 5 μδὰ ἰο βυς δ ῥαββαρὲβ 85 Ῥ5. 7}. ς85 15, 414. ΤΪ5 Ἰδουρδὶ 15 
ΓΕΣΔΙηΪγ ῥσεβδοηί 'η 8. ς82, 16 (ἢς τεχί 8 ϑουπα; Ὀυΐϊ ἀνθ ἴδοσο ἴΠ ἰά θα οὗ 

“ΡΙδπηΐηχ᾽ 5 ἠοῖ ἰπ ἴα νῦ. ὕρο 5616, Ὀὰξ 15 Ρ]αΐΠΙν ἐχρσεββοὰ ὉΥ ἴδς 
ῬὮγαϑο “ἰὴ ἴῃς μεαχι᾽ Ὡς ἢ 15 διίδοβεά. ΤὍΤῆα ατεϑθοηῃ δἱ ἰδ 15 ΒΟΟΣ 

Ὁ ΤΆΔΥ ἢᾶνα ἰἢδὶ 5686 ἴῃ 1156}, σου 5υς ἢ τηοα γίηρ Ῥᾶσαϑο [{ ἰβ 
οἸεασὶν τοὶ στεηυϊγοὰ ἴῃ 15. 414, ὑβεσε ἴδς ὕνο νὍ8. Ὁ δπὰ "ΦῚ τὸ ἿΏοσο 
πδίυχαΥ ἰτοδίθα 85 ἐχαςῖ δαυϊνα εηῖβ, δεΐηρ τεηἀετεὰ ἔγθο ἤδίἢ υτουρδὶ 
δηὰ ἀοηε {τ᾿ ΝΣ ἰ5 ἴδεσε 8ὴγ σεᾶβϑοῦ ἴῃ Ἐξ. 7} 1ὉσΣ ἀδρασγίηρ ἔσοσα ἴδ 

808] 86η5ε; ὙΒεη [ἢ 6 Ρ841}γ151 βδγν8 ἴὩδὲ ὙδΒΘὮ “ΤΩ κ65 815 δύτόνβ,᾿ Β6 
5ΌΓΕΪΥ ἀο68 ποῖ ἱτηρὶν ἴπδὶ ὙΔμνεὮ “ἀεν]5ε8᾽ ΟΣ ᾿Ρἰδηβ᾽ ἴθι Ὀεξοσεῃδηά. 
--ὐν] πὶ ἴῃς β8εῆβε οὗ “βϑίσεηρσίδ, “ρονεῖ,᾽ ὃν ἰ8 ἐουπαά ΟἹΪΥ ἰῃ 1} 15 ἰά- 
ἰοζῶ. Νοσ Ἵοδὴ [815 τηδδηΐϊηρ Ὀς ἀςβηἰ [εἰν οοπποοϊοὰ τ ἢ ἴῃς γ' ὅν. Βαϊ 
ἴδε οσοηΐεχὲ οὗ ἴδ6 νᾶσίουβ οσσυστοηςεβ οὗ [6 ῬΏχΑΘα 566 15 ἴο ἀεοτηδηὰ 
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1818 86η86; ( ἴῃ 41] οϑβ868 8ᾶνε (85 οὔδ ψῖνοβ ἰΐ [ῃ18 ἔοσοε; ᾿Κευίβο ὦ δπὰ 
ΖΦ. ὙΤβε αἰϊετηδέϊνε τοπάδσίης, “τοῖς μαμὰ 8 88 ἃ ροὰ,᾽ 5 αυὐἱῖς υη- 
Ὠδίυγαὶ θη ἴδε ρῆσαϑοα 15 περαϊἱνοὰ δηὰ, 88 Νὅ. 885 ἰηάϊςδίς, ποιυμὰ 

τεαυΐτο ἴῃς Ηεῦτενν ὉΝ ἢ Ὁ" ὉΠ Ὥρλ, Ἡ8116 ἴῃς Ὁ ΔἴΕΣ Φὺ δηὰ γΝ τωυβί θὲ 
ἃ δεμυίΐπο ἀδῦνε. ἘδΟεΠΠΥ, δούγενοσ, [5 ἰδίίεσ νίενν ἢδ85 Ὀεε γονϊνεα 

ἷπ δοιηονθδὶ οἰ εσγεηΐ ἔογσῃ. Βιοςκοίπηδπη, ΖΑ 7. ΧΧΝῚ (ο6), 29 ἥ.. 

(8115 δἰἰεπἴοη το πε Ὀ6]1εἢ ἰουπἃ ΔΙΠΟΩΡ ΤΊΔΗΥ͂ ΡΕΟΡΪ65 [δὶ ἴῃς νασίουϑβ 

ΤΑΘΙΏΒΕΙΒ οὗ (δε ὈοΩΥ ἃγε ἰεπδηϊεα ΌΥ 8ρ σὶ 15 τυ ἢ σοΠ ΤΟ] (μεὶσ δςοῖν!- 
ε58. Βυϊ βυςἢ Ὀ6]1εἴ8 διηοης Απιοσίσδη [πα ΐδηβ, ἵν εϑὶ Αὐτίοδῃβ δηὰ δη- 

εἰεηΐ Ῥεγβίδηβ ὑγονα ποίδίηρ ἴοσ ἴῆς Ηεῦτονβ; ΠΟΥ 18 ἴ8ς Αγαῦϑβ᾽ Ὀεϊϊεῖ 
[δαὶ ΒυηρΟΣ 18 ἀὰς ἴο ἃ βεγρεηΐϊ ἰῃ ἴδε βίουιϑο ἢ ΔΩ͂ ΤΟσῈ ΤΟΏ ποίην, 
ὄνθ [δου Ρ βεσρεηῖβ δηὰ 5ρ γι ἃσὸ ἰγεαυθηιγ ἰἀδηςα]. ἈΝ ἵδΒουβα, 
1ξαίαξ ((επ!. Βίδιο), 1, 344, οχρὶδίηβ οὐ [8 βᾶπιθ δδϑὶ5 (86 υ8ς 
“τουρδουϊ ἴῃς Μερὶτεσσδηδδῃ ᾿ἰτίοσα!" οἵ ἴδε ἔβοβίσα]θ οὗ ἃ ῃΒδηὰ 88 ἃ 
“Ῥιορηγϊδοῦς ἴο ἴδε ἀδργεάδίοσ οσ ἴῃ δν]]} εγε"; Ὀυΐ 5ΌΓΕΙΥ 1118 ποῖ πδοαβ- 

ΒΔΓΥῪ ἴο ᾿λπνὶξ Ουὐγβεῖνεβ ἴο [15 [ΏΘΟΙΥ ἔοσ 8ὴ ἐχρ δηδέοῃυ οὗ ἴῃς τηδζὶς Βδηά. 
ΤὨς οδ)]εςοηβ υτροὰ δῦονς Βοϊὰ χοοὰ ἰῃ μαζί δραϊηβὶ [15 ποῦγεσ υἱονν, 
ψἘ11 ἰδ οοηςοΡὕοη “ποά οὗ τὰν Πδη᾽ τοιηδὶη5 δἱ ὑσεβοηΐ τ δουῖϊ ΔηΥ 
ΤΕ8] ϑευχίτἶἰς ῥΑσδ} 16]. ΤΏ ΔῺΥ ΓΔ86, 1 5υςΒ 8 οοῃοορῖ δνὲσ αἱὰ εχίϑι ἴῃ 
ΘΔΙῪ ἴϑγδοὶ, 1 δὰ Ἰοηρ ραβ85εα ουἍἭἕ οὗ ἴῃς σοηδβοϊουβη 658 οὗ ἴΠ6 ῬθΘΟρ]ὶς ἴῃ 

ΟΙΪα Τεβίδιπθης εἰπ1ε8.---2. ἸΝΦ)}} Α Ῥοϊὰ ἄρυγο; ὩονΒοσα εἶϑε ἀοεβ 

ΓῸΣ 5) οςουσΣ.---ϑ, ΠΟΛ] Οἱ δᾶν. 136 οὗ ἴδε 5υυδ5ῖ., ο΄. 665. 118 ᾳ͵---͵(, κτ}} 
ΤΏς ἱπάεβηϊίε 15 οἰΐζδη, 85 Βεσε, δασὶν. ἴο ἃ ρδϑββῖνθ, 'κὸ δύτωδῃ "0", 

ΕΤΘΏΟΒ ο..--}}}} Αςοογαάϊΐϊης ἰο Κὅ.  ", τῆς ἔξει. οὗ "2 (8ο ἴδ Ὗτ153., 

ΕΥ., εἰ αἰ.) αηιὰ υβοὰ δἰοηρΞίάε οὗ ἴῃς πιδϑς. ἴο ἜἌὄχργεββ ἱηδβηϊΐθηθββ; θυΐ 
πῃ Κ ὅ. δον οἱτδαἃ 845 ἜἘχρσγεββίην [ἴῃς βυρεσ δῆνςο 1668; ο΄. 15. 3. ΟἸΒΕΙΕ, 

6. ς. Επ., ΗἸ., ΟΒε., Βανε ἌΚΘῺ 1 85 ΝΊΡΒ. ρὲ. οὗ 257, τρδοδηΐηρ “ἰϊ}5 ἀοης;᾽ 

εἰἴδοσ 85 [86 {{|6 οὗ (86 ἀἶγχε, ΟΣ 85 ἰἰ5 ᾶγϑὶ σνογὰά, νἱΖ. “1 18 ἀοῃς,᾽ ν}}} 
ΟἿΘδ 5880, “τὸ ὅζόο, εἰς.᾽"; Ὀπΐ βυςἢ 8 υ86 οὗ ἼΟΝ 15 αυϊΐε ΒΌΠΟΓΙΙΩΔΙ.---ἼὙῷ 

"Ὁ))] Τῆς αἷγγε σϑγίδτα αἰ 8 οοηβἰϑῖβ οὗ ἃ ἰοησεσ Ἰΐης ἔο]ονεὰ ὮΥ ἃ 
ΒΠΟΥΙΟΣ, Ο5ΌΔΙΥ ἱπ ἴῃ Ριοροσγίοῃ 3:2; ΑΙ, βούσενοσ, Ἔχδ ιν σΈν Γβο 5 
(δὲ ογάδς βεσε. Οὐ υ19), ο΄. Οεβ. " 97.,--ὐὶ Αςς. ἴο Α͂Ι, ἐσέ. εἰλέσις, 
665. "119..-22}9Ὁ] “Ὁ --ἰ ἀροβίαϊε, τερεὶ; βεσε οὗ Αβϑγτίδ, δῃὰ 30 ἱπδρ- 
Ῥτορσίαϊθ; ἴῃ 76. 494, οὗ ΑἸησηοη, ΜΙ Ὦ τγα5, Κὸ 5γϑεὶ, ἃ ἀεβοεηδηϊ οὗ 

ΑΡγαμδηλ δηα (ἢ. οουὰ ΡΓΟΡΕΣΙΥ Ὀς σματροά πῖῖδ μανίην ἀεκοσίοα [ἢ 6 

δι οὗ ἴδε ἐδίμεσβ; ἴῃ 76. 2153, οὗ [5γδε] 156}. (ὦ ςοπηδοῖβ ᾿ξ 18 ἸῈς 
Ῥτεςοάϊηρ 85 8η ἰπβῃ..---δ, ὕ2π Ὑ Ὁ Ψ Ὁ] "π 85 δὴ οδ). οὗ 1" ἔοσοεβ ροῃ 
[86 Ἰδτίοσ ἃ πη ϑηης, 50. ἢ 845 “βτεἰς Β᾽ οσ "δά ͵υβῖ᾽ (νδη Η.), νϊς ἢ 11 ἀοα8 
ποῖ οἰβεβεσα ἤᾶνθ, ΠΟΣῚ οδ ἰΐ δα ϑι] δββυτης.---" Ὁ] 15 σοῃβιβίθης τὶ 
ἰαῖα ογρίη οὗ ἴ6 νεσβε, Ὀὰϊ ἀοοθβ ποῖ ἀδιηδηά ἱϊ, ἔοσ "Ρ οσουζβ ἴῃ Ε' (Νὰ. 

224), 7. 2ο 215: δ 5. 1747---8}} ἐαὺ]γ. ΝΟΣ 18 ΔΩΥ βρεοίβο Μεββίδηϊς 
ἰάδδ ἱτρ] δὰ ἴῃ [86 υβὲ οὗ [8 ἴόστὰ (εογέγα ΜΑτ͵Έλ); ἴἰ ἰ8 ἃ ἀεεὶρηδίοη 8ρ- 
Ῥ Δ 0]ς ἴο Ιβγδοὶ ΌΥῪ ἰοσείρηειβ (Νὰ. 224) οσ ἰο ἐοσείζμοσβ ΌΥ [5.8 611168 
(: 5. σγ47). πν Ὁ Βογα 5 βυποηυσηουϑ ὙΠῈ “186 ΡΘΟρΙο οὗ Ὑδθνν ἢ, ος 
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“(6 ἱπποσιίδπος οὗ Ὑδενεἢ.᾽.--θ.. ἸΟῸ ΜΚ. ΠΟῸ ἸΟῸΓ ὅν] Οἡ οσίρ. 

ἔοτος οἵ ἡ", υ. ΖΑΤΥ. ΠΠ, ττ9. Οὐ. δοοουῃίβ ἔοσ οὔἴδησε ἔγοται ὉΝ ἴο 
Ὁ ΌῪ τοδκίησ ΜίοἽδῃ Ὀερίῃ ἴο σερὶν τὲτὰ “0 κῦ ἴῃ [86 ἔοσιῃ οἵ ἃ αυεδϑοη, 
“888}} οὔς ποῖ Ῥσδβϑςῖ ἴῸ βυςἢ 85 [86 56}. 1 ΑΙ͂ Ὀε τεϊδίποά, (Ὡς ΟἿΪΥ 
[τεδίσωεηϊ οὗ " μὶ) 15 88 ἃ ροβίἦνε ὑσοβί δ ἄοῃ ὉῪ ἴδς σίς, “ΤΕΥ 5}8}} ηοὶ 
ΡΓΕΆΓὮ βυςἢ (δΐησπβ.᾽" ἘΕῸΣ ἰηΐ. 408. 4] υἱὶἱὰ ΗἸΡΆΕ. ἱπιρέ. 85 ἰπ ἐπηεπάδὰ 
ἰεχῖ, υ. (68. 8118 τ πρὸ] ΕῸΙ ΟἿΟΣ “8568 οὗ νῦ. ἴῃ 88. ᾿853ς. Ὀείοτε ἃ 
ἔεσα. Ὁ]. βυὺ)., (68. "6 ο; Κὅ. "δ81.-- ἡ (ἂς ἰπίδηβῖνα οἱ]. γι νοῦ2] Κό. 
8.391. (86 σςδδηρε ἴο 85. (Νον.) 18 ὈΠΗΘΟΟΒΒΑΣΥ, ΠΟΥ Ὡδοα “ΓΝ δε τηδᾶς 
[6 500]. (Μασίῖ).---Ἴ. πθΌΜΠ] ΑΚ ἰξ βἰδη 8, [ἷ8 δῇ Ὀ6 ΟὨΪΥ ἃ ΟἿδἱ ρμα585. 
Ρτίς., εἰ ον σἱτἢ ἰδ ς ἀτίοὶς, οσ τ ἢ πὶ ἰηίοστος. (Ὁ 68.}1006, Κὶ ὅ. "1 ") 

ὙΠῚ μεπιηάϊνε 8εῆβε, “18 ἰξ ἴο Ὀς 3814. (. Κῦ. αὶ 3ὲ 5. 2. β, Βυϊ 
νυ. 5..--.0Μ] ΤῊ5 ἱπαϊγοςξ αυδβίίοη ἀο65 ποῖ ργορουηὰ ἔνο δἰ ἰοσηδνεϑ, 
Ὀυΐ τδίδοσ το ὑδδ568 οὗ ἰδς βδιηὴς δουρί; 6685.}10 », ἘΚ ὅ, ὁ δὲ) ο--ὸ» 
ΡΝ ἼΦ.2] Αἢ δᾶν. υϑὲ οὗ Ἴψ' "οῃα τι κίηρ 85 (86 σἱρδίθουβ,᾽" ἑ. 6. 

τ μιοουπῖγ. Βυῖ (6 ογάεσ οἵ ποσάβ 15 ἀϊου!. 70. 2139, Ἴ5π ἋῬ πον, 
5 ποῖ ἃ ΡΘΓ͵ΑΙ]εἰ ος8536, ἔοσ ἴδετε ΠῸ 15 ἴῃς τηδὶπ ποσὰ ἴο τ βίο “Ὁ ἰ5 

διἰϊδοβεὰ 85 δὴ δἰἰεηάδηϊ εἰσουτηβίδηςς, τ }]Ὲ Βοτα (86 τηβίη ποσὰ ἰ5 05 
δα ΓΟΙΏ68 ἰαϑῖ. Νοϊ ΟἿΪΥ 80, αὶ (ἢς ι.86 οὗ (Π6 δτίὶο]ς τ ἢ ἼΦ᾽ 15 δὴ δα- 
ἀϊθοπδὶ ἀἰθουγ. Ιπαδοά ἰπ 70. 3139 ἴΏΈγε 15 ὯΟ Γεδβ30 [οσ ἰσοδ ηρ ἋΡ" 
85 οἴδες ἴδῃ δὴ ογϊηδιγ δα͵εςῦνε δη στο ἀεσηρ ’8 ροτίουβ τηοοῃ 85 ἰΐ 
Ῥδϑβεὰ δ᾽οῃσ, ᾿᾽ Κῦ. 25}. οὐΐδβ [η6 δΔηδίορυ οὗ ἴδε ΗᾺΙ οἴαυϑε ἰπ Ατδρίς, 
ἩΔΊΟΒ ῬΟσυ 5 [8 ΟΥΕΣ δὴ ἴδ 6 ρονοσηΐης ψΟσα 8 ἃ ΡΑΣΕΟΙΡΙΕ 85 ΒΟΓα. 
Ουἱ ἴδε υ8εὲ οὗ ἀτςϊα τ δ δὰ [5 ἀΌϑεηςς ἔγοσα Ἴ νι, τ΄. νντῖκαι, Αἰ γαδ. 
Ογαρ. τι. νο. 116 Ὁ. 111 8.--8,. ὈἸΏΠΝῚ ΤῊΪΒ ποσὰ ἰ8 τἱϊθουξ ἔοτοθ ἴῃ [815 
ςοηίεχί; Μίοδ 15 οοποοσγηδά ηοἱ τὶ (ἢς ἀεδα ραϑῖ, θυϊ (ἢ ᾿ἰνίηρ, ᾿τοϑ- 
Θηϊ.---Ὁ}] 11 ἰβ ηοῖ ὑπ] Κεὶγ τμδὲ (15 15 ἃ αἰτίος. οὗ Ὁ» ἴῃ ἴδ ἰαϑι εἰδυϑα 
οἷ ν. ᾿, ΟΣ 885 Ὀδεη ἀἰϑοαρεά ἔτοση 115 ρἷδςς δέτοσ ὉΝΦ᾽ (υ. ἐῃηθηεὰ ἰεχῦ); 
80 Μασγῖ, Νον.ὅ. ϑυςἢ δὴ δισβδηρεπηθηῖ γ͵6 45 ἃ βιηοοῖδοσ ϑβεηΐδηςο ἤεσο, 
δυΐ 158 ποῖ ἱπαΐϑρ6η58}}]6.---ΟὉΥ] ΑἹ σοαυΐτοβ "Ὁ δῈ βυδ]οςῖ, Βυϊ 85 ἃ 
υδηβίνα ἔοστῃ ἰΐ σεαυΐγοβ 8150 δὴ οὐὔ͵]εςοϊ το 18 ποΐὶ ἔοσι οοσηΐηρ. 
Ἑυτίδοστηοσγε, [ἢ ϑυςοεθϊηρ νὉ8. δγὰ 8]} ἰῃ δὰ ρεῖϑ. Ὀ]..--- 5] ΤΆε οοἹ- 
Ἰοοδὕοῃ οὗ ἔοι Ὁ᾽8 15 βυβρίςΐου, ἃ5 αἰϑο (ἢ τη 50} 8 01}}} οὗἩ [8158 ὑσερ.,"- 
“ον ἐπ γον οἵ, ἴο ἴα που ποῦϑ] ΤῊΪβ ἀεί χπαῖεβ ἴῃς Ἵσαϊπατυ οὐΐεσ 
ξαττηθηῖ, ψὮ1Ὸ ὙἸκ], ἴο θ6 τοδὰ ΓΥΝ (Π θοΐης ἰοβὲ θεΐοσε "δ; 380 Β.8Β.), 

ΔΡΡΙΪ65 ἴο ἴ86 σρδηῖϊα, ΟΣ οἰοδῖκ, ΟσΏ 85 δῇ ονοσγοοαῖ. Βυϊ (ἢ]5 568 

ἴοο ἀείῖδὶϊοὰ δηὰ ὑεῖ ἴῃ ἴῃ6 ὑγσεβεηΐϊ σοπίεχί.--- 2.9] Οἡ ἴδε ρεῆ. σεΐδ- 
ὕοῃ ἰηϑιεδα οὗ ἃ ὑσερ., οἵ. Κ ὅδ. " 236 πο, οῃ [δ Ρ455. ὑσίς. ἀδποίίηρ ἃ 5ἰδῖδ 
ΟΥ αὐδ|ῖῖν, τ΄. Κὅ. "34. Βυϊ [ἢ6 ΒΑΙΒΏΠ655 οὗ [ἢ15 ἀπ᾿ ἰαἰοτα ΒΕ ΟΤῺΒ ἴο ς4]]} 
ἴοτ οοττεςοῃ οὗ (δες ἰεχί; ν. 5.. ὍΤδε πηοβῖ βοσίοιβ ορ]εςοη ἴο [86 δ;16ῃ- 
ἀδίοη "3 ᾽ ἰ5 ἴῃδι ἴῃ 115 ΟΥ ΠΑΓῪ 5εῆβς οὗ “σδρενοβ᾽ ΟΣ “σδρΌν" γ᾽ ἰἴ ἀ065 
ποῖ ςοηϑβΕίζυίε ἃ 5 120]6 οὔὈ]εςῖ ἔοσ Ἰῶφυυ. Βυϊ Αἴ. 419, 2 Ὁ "2 ὉΡ, 

ἔυχηῖβῃε8 ἃ υ56 οὗ 12 Φ ΨΕΙΥ οἷοβε ἴο ἴδιαι ς]]εἀ ἴοσ Βεσε.---10, πν:Ὸ] 
ϑοὴς Ηοῦ. π155. ἐο]οννεὰ ὈῪ Βδοσ σεδὰ νοῦ, ἑ. 6. μῇ. 34 55:. Οδ]; μαὶ (815 



6ό ΜΙΟΑΗ 

8 ἀΙςυς δὔίοσ 3,2»3, Βοσοδ8 τῆς ἰηξ, σβῖς. οὗ ΑΙ ἰ5 ἃ Ποστηδὶ οοῃϑίσυς- 

ὕοῃ [0]]. ῥσερ.. Βυϊΐ βιποοίβεσ βεῆβε σοβυ]ῖ5 ἔγοσῃ ἴμε πουη-ΐογτα ΝΟ, 

ὠηεΐδξαπηεςς (ΗΠ 97}Β..), ΒϊοὮ 11 15 Ὀοτοσ ἴο ἕο ον (μδηὴ ἴο ροϑὶὲ ἴδε ἀπ, 
ποῦῃ πνρῦ (ΒΏΒ.).---11. πὺὸ 05] Απ δες. ἀεβίφυδθηρ ἴδε ζοαὶ οσ 
ΒΡΏεσα οὗ ἴδε δεοΐοῃ, Κὅ. "50 ., οὐ. ηῦτι "π, 170. 2ο"; ὍΨ2 “Π, 76. 23"; "ἢ 
Ὧρ ΓΊΦΡΡ, ΡΥ. 61, ὙΤΒοΊο 8 ηο0 ἡξοὰ ἴο οὔδηρο ἴδ6 ἴοχὶ (υ. 5.); ἴδε ἰάϊο- 

τηδῖϊς 86 οὗ “γα ]κ᾽ 85 ἀἐβι χηδηρ᾽ ἃ τα ΏποΣ οὗ ᾿ϊξς 15 οοσσαοη σου ἢ ἴο 
Ἶυβῦ ΑΙ͂. 

ὃ ς. Τῆς Κείωγη οὗ ἐμε Ἐχίϊες (2.3. 3). 

Α Ἰαίοσς εαἀϊΐοσ, ἰῃ 4 βίηρὶε εἰῃ ]π6 50.) ρΓΟν ΑΙ ΠΡ τ πθίογ ἴῃ 

τιονεπιθηΐ, οῇβείβ (ῃη6 δηπουποειηδηΐ οὗ Ἔχ]Ὲ τηδάθ ἴῃ ὃ 4 ὈΥ ἃ 
ῬΓΟΙἾδῈ οὗ [5γ86]᾽8 γείιγη ἔσομτῃ δχὶϊα υη ον ἴῃς ρῥτγοίεσοη δηὰ 

ἰεδεσϑὶρ οἱ ὙδηνεὮ. 

] ΊΠΙ, βυγεῖν δϑϑεπι δες Τοοῦ, 411 οἵ Βίπι; 
Ι[ν ἢ βυγεῖὶν χαῖμες ἴῃς σεπιηδηὶ οὗ 1βσζδἷεὶ. 
Ι ν ἢ} Ρυὲ [ποτὰ ἰοχεῖδοσ ἰκο 4 Βοςῖς ἰῃ ἴδε {ο]4, 
1{|ΚὸῸ ἃ μεσὰ ἰῃ ἴῃς τιΐάϑὶ οὗ ἴῃς Ραδβίυσε. 
Τῆς Ὀγοδῖκοσ Μ1}} κὸ ἔοσί Ὀεΐοσε ἴδ πι; 

ΤΒΟΥ ΜὙ1] Ὀγοαὶς τπσουσὴ ἴῃς καῖε δηὰ ρὸ ἑοσίδ ἐδμοσοδῖ: 
Αμπά {δεῖν Κίηρς ννἢ}]}] Ρ45358 ου Ὀείοσε ἴδβαιι; 
Υεδ, Ὑδην ἢ δὲ πος μοδά. 

ΤῊΪ8 ἀσσαηρετηδηΐῖ ἰηνοῖνεβ το τηοα βοδίοηβ οἔ 4868; (1) ἴῃς οπἰςβίοη 

οὗ ἴδ ἰα5ῖ νο ψοσαβ οὗ ν, 13 85 ἃ ρἴοββ, (2) ἴῃ οπγίβϑίοῃ οὗ γ.2})}) ἔσγοχῃ ν. 1} 

8ἃ5 ἃ αἰ ΟσταρΡἢ οὗ 2») ἰῃ ἴῃς ἐο]]ονίηρ 6. Τα 517. 5Βῃονυβ ἃ στδάυδὶ 

αἰπυϊπυοι ἰη ἴδ Ἰδηρτ οὗ 115 [1π65, ἔτοια [οἰ γασηείοσ [ΓΟ ΡὮ {ἰσαοῖογ ἴο 
αἰπηεῖογ (ἡ 1ῃς 4531 πα οὨ]γ). Μασίιΐ οδίδίῃβ ἃ ἰεη- "πὸ 8ῖσ. ΌΥ σεϊδϊ πίη 
8}} οἵ ΑΙ Δηα Ὀερὶπηΐηρ δἰ5 εἰμι πὸ τ ἢ Ἣν που τ ϑίαπαϊηρ 15 οἰοβα 
τοϊδ οη ἴο ἴῃς ργεςβαϊηρ νΌ8. 85 οὐὔ͵εςῖ, ϑῖεν. βεοῦγσεβ ἔουσ οὗ δἷ5 ἰπ6119- 
ῬΟΠΒ40]6 “βενθηβ᾽ ὈΥ οὐ πη ΓΥΝΉ δηὰ [86 αϑὲ ἔνο ποσὰ οἔ ν. 33 δηὰ 
ΒΌΡΡοβίης ἃ ἰο88 οὗ ομδὲ ἔοοΐ δέίϊδοσ Ὅν. 

ΤὨὮς αἰ" Πςυ Υ οὗ ἐπ 1858 ηρ Δ σοπηδοϊίοη Ὀοίταδη [686 γΟΙΘ68 δηὰ 
21:11 [Ὠλ5 Ἰοηρ Ὀδεη ζεῖ. ΤἸὨς Βἰβίοσγ οὗ ἱπίεσργείδιίοῃ σοοοσαβ νατίουβ 
Ὀεδυηοηΐ58. Αἰωοηρ οἴδογβ, ἰϊ 845 Ὀδδη ἰηπιεγρσείεα 85 ἃ ςοπεἰηυδίίοη οὗ 
[86 τὨτοδίθηΐηρ ἰδησυᾶρε οὗ ν. 19, ἡ, 6. “1 ψ1}} ξαῖδοσ [Π6πὶ ἴο ἀδϑίσυς οι, 
εἰς.᾽"; 80 6. ξ. Κὶ., ΕΡΒσδοῖα ὅϑγτυβ, Τεοάἀογεῖ, ατοῦυπ, Τασηονίυβ, (Δ]., 

δηἃ ἴῃ σεσθηῖΐ ἔπη65 γδῃ Η.. Αγαδίῃ, 85 (ἢς ἰεδοβίηρ οὗ 4156 ργορῃδῖβ, εἰϊδοσ 
βροΐζκοῃ ὈΥ Μ|ιςδῆ δ᾿ πη56 1}, νἱΖ. “16 1 Ῥσορῇοϑυ ἴο 1818 ρεορῖς οὗ τίηβ, οἴς., 
8ηἀ 58} ἴο ἴπδπ, ΚΙ ψ}}} μαῖποσ, εἰς. ᾽ (80 6. ρ. ΑΕ, Μίςδ., ϑίχσυδηβς6); 

ΟΣ 858 ἃ ΙΏΔΓρΡΙΠΔ] ἡοΐς ὈΥῚ ΜΙίςδἢ ΟΥ 8 ΘΑΙΪΥ ΓΕΔΟΟΣ τορσοβοητηρ ἴδ6 

ςοῃίεη 58 οὗ 4156 ὈῬΤΟΡΏ ΣΟΥ (50 6. Κ. Ετν.); ΟΥ 85 δὴ ἰηϊεγγυρίίοη οὗ Μὶ- 
(88 υἱΐεγδηςς ὈΥ ἴδε 4136 Ῥσορῇείβ ᾿πεπιηβεῖνεϑ (80 6. ρ. ΚΙ]., Εο., Οτ.). 
Βαυϊ δραϊηϑὶ ]} (ὅσες δ᾽ οσηδίνεβ 1165 ἰῃς δ.4] ορ᾽ες ἄοη [μὲ (Π656 γοσβεβ 
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Ῥτεβϑυρροβε ἴδῃς Ἔχὶϊα 85 8 τηδίϊζεσ οὗ ἰδςῖ--- στ ῇοτοδ5 ἴδ 6 ρορυΐδ ρορεοῖβ 
Ὥδνεσ δαχτἰεὰ [ῃ6 ῬΟΞΘΙ ΠΥ οὗἨ ἐχῖϊς (οὐ. 3.}). Ἑυσίδβοστοσα, ἴῃς ςοη- 

ἰεηΐ οὗ (ῃς νεῖβ68 15 [ΠοσουρὮΥ ἴῃ Κεερίηρ τὰ τἰΏς τἰεδοἢπρ5 οἱ ἴδε ἴσυς 
ΡΙΌΡΒοΙ(5 οὗ οεγίδίη ρεῦοαβ (νυ. ὁ.). Αποίδεσ δυρροκίτίοη 15 [Πδῖ, (που ἢ 

Ὀεϊοηρσίηρς ἰο Μίςδῃ, (86 νεύϑεβ σὲ ουἱ οἱ (δεὶς οτ ίπδὶ σοπηεδοίίοη; 80 
6. Κς. Ἀγ., Κό. Εἰη]. 327, Ὅτ. ; ϑιεἰ. το ρίδοος [Πθτὶ δος 45; ΟὉοηάδιηίΐη, 

ΚΒ. τροῦ, Ὧο τηδῖκεβ [ἢ δπλ ζ0]]. 47. 

ΤΒς ενϊάεηςς, ΒοΤΕνΟΓ, 56 ε 5 σΟῊ ποίη ἔοσ ἴῃ ΟΧὶἷς οὐ ῬοβίἊσι]ς 
οτχίη οὗ 213. ΤὍΤὨδ [Ο18] ἰδεῖς οὗ οοπῃεςίΐοη δηὰ ἴδε ρσεβυρροβίιοη οἵ 
16 εἐχὶϊα δηὰ (6 αἰβρεγβίοη; [δ ἰδοῖκ οὗ ΔΩΥ ταοσζδὶ οσ στο ρου ὑσεσεα- 
151165 ΟἹ [531 86}᾽5 ρασὶ ἴο {86 τεβίοσδ ἴοῃ οὗ Ὑδ αν ἢ 5 ἔδνουσ; ἴδε υ5ς οἵ 
“τειδηδηῖ ἴο ἀεβίσιδίο σεϊυγηϊηρ ἐχὶ 68 (ο7. ΟἷἸς., Βεώγᾶρε ς. 7εδαΐα- ΚγΗΐξ, 

37 7.) δπὰ ἴῃς ρΡάᾶγβδὶϊ. ἴἱῃ ῬΒγαϑεοίοσυ ἀπ ςοποςρΡἤοῃ ἴο βυςἢ ἰαῖ6 085- 
54 [168 85 Ηο. 2315. 1111 8. κ212 Τα, 313, 411] σοτη Ὀηδ ἴο τηδσὶς ἴῃ 6 ραββϑβᾶρε 88 
ἰαὶς (ϑο 58:8. ΖΑ. Ἱ, τό ; Κυε. Εἰμὶ. 11, 3.9 Δ; Οοσ. 340; (Βε. ἴῃ 

ὟΆΞΒ. Ρνορλ.3, ΧΧΙΠ; Ὑε.; Νον.; Οτίγγην, Δ. ΑΡ.; Μαζῖϊ; 5ϊ6εν.). 

Ῥοβϑβίθ!γ ἴπεϑ6 νεσϑοβ ἤᾶνα αἰ ρ᾽ δος ἃ τόσο βονοσε ἐπα ϊηρ ἴοσ [6 σΠδρῖεσ, 

νὴ ΒΓ ἢ 16 ὍΟΝῚ οὗ 421 ΟΥ̓ΚῚ Δ} ταδὰς σοοά οοηπεςοῃ (30 Κυαε., Νον., 
ΟπτΩπι). 

12. ον) ὦ λα! δὲ ραϊμεγεά, ῬοΥθΔΡ5 ἃ ἔσχες σεπάοσίης (Εγ.).-- 
205» Ἐΐ -α ὅκσι, ΦᾺ λὲς 2εορίδ.---7 2} ἘᾺ., τ ὟΝ 6., ὄὉὉ; 80. Νον,., 
Οοτῖξπι., Μασ, Ηδὶ., ϑῖἊεν., συ.; ο΄. ὦ σὺν πᾶσιν.---ΟὈΦΝ] Φ δά 5 85 
οΟὈ]., τὴν ἀποστροφὴν αὐτοῦ (ς΄. ἴ8᾽ 5 5ἰταῖατ δα! ἴοι ψ] ἢ γ32ΡΝ); Βεηςα 

Ταγίοσς πουἹὰ ἰμϑεσὶ 1,53 Ὁ᾽.--τῦῦοχ2}] Κα, τ ὙΝ εἰΖβιείη (1 Τ)ε. 7εςαΐαϑ, 

705) ὙΥΎ2; 80 Νον.., Οοσίξηα. Μασ, ϑίεν., Ου., ΕΣ »7]Β."; οἱ. Ἐ ἐπ ουϊ]ῖ, 

Σ Θ ἐν ὀχυρώματι. (ὦ ἐν θλίψει -α ΓΥ3 (80 42); 8380 Ὠδῖμε, Ταγΐοσ, 

γδὴ Η.. ΗΔ]. γ9. Ηρί. Πγ733. Αγδίηβὶ ἴῃς σεδαϊης ΠῚ3, Ηρίι. 

ΤΩδῖιο5 ἴῃς ροΐηΐ [δὶ τὰ ββουἹὰ Βασαϊν ἐχρεοοῖ ΠΥῪ Πεῖο, ἤδη ἰῃς 
εαυϊνδϊεηΐ ἔοστῃ ΤῊ Οσουζβ ἴῃ Οἢ. 2516 Νὰ. 31}0 ΕΖ. 25 Ῥ5. 603 Σ (Ὦ. 

6", ναὶ ο΄. ἴῃς δαυϊναϊεηΐ ζογτη8 ἼΧ) δηἃ "Ὁ).-Ἴ ὁ] Βα., νῖῖ Ἐο., 
2, σδετγίηρ 1 ονοσ ἴο 0]]. νογά; βὸο ΕΥ., 55., ΕἸΒ., Ῥοηΐξ, συ., Νον,., 

Οοσίξα., Μασίῖ, ϑδίεν., Ηρι.. ὦ εδμεὶγ ἰαὶγν. Ἔ εαμίαγμηι. Σ Θ τῆς 
ἐρήμου; Ὠεηςς Οτ., ΗΔ]. γ51ῶ. δα Η. Ἴ3111.--ΠΣον Ὁ) ἘΔ. ΠΡΟΤῚ; 50 
ε., στ., Νον., Οοσίξα. Μασῇ, Ηδὶ., συ.. ὦ ἐλεν Σλαῖ ἐδοαρε. ὦ ἰς 
εοποεαϊεά. δι Ἡ. ΥὙῊ} γπργν στον] δὴ Ἡ, ὈἼπ.--18. γηρπ πὸ] ὦ 
διὰ τῆς διακοπῆς τα γι. 5}.---ἼΣ Ἢ} (Ὁ 55.;.. Ἅ οὔοίῖβ στ τευλδίπαετ οὗ (με 

γΕΥ56.--- ΔΆ} }} Οἴηω. δ8 ἀϊξίορ. ἔγοσῃ 20]]. ᾿ΐπς; 1 15 ἰδυθοϊοσουβ Ὀεΐεςη 
ΣΟ δπὰ ἸΝΧῚ, δηὰ ᾿Κοτίϑε βυροσῆυουβ ἰῃ [Βς τηεῖγο.--- Ὑ} Ὁ] (Ὁ οὔλ.. 

12, 7αοοῦ, αἰἱϊ οὐ μῖνε . . . πὸ γοριγιαπὶ οὐὨ 15γαεΠ] ΒΥ ἴμεϑε ἵνο 
ἰοστὴ8 ἴῃ6 σοῖς οὗ ἴῃς ΗδΌτγεν ῬΕΟΡΙῈ 15 τη γδοθα, ἴῃς Ἰδοῦ 

ΡὮγαβα ΡΓΟΡΔΌΙΪΥ γεΐοσγηρ ἴο (ἢ 6 βυγνίνοῦβ οὗ ἴῃς ποσγίμογῃ Κη ράοχῃ. 
ΤῊΣ Ἔχῖ]α δηὰ ἀϊβρεγβίοῃ δὲ ἤεσγε ἱἰγεδίεα ηοΐ 88 ροβϑϑὶ Ὁ111165, Ραΐ 
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ἃ5 δου! οχίϑηρ ἰΔοῖβ. Ῥδββϑαρθβθ ἴκὸ (18 δηὰ ,)͵“3, υτἰ (ἴδῃ ἴῃ 
Ρεποάβ ἤδη δνεγυ ϊηρ ν᾽ 510 ]6 ἰο [86 πυγηδη γα γγᾶ5 ἰσαυρῃΐ τ ἢ 
ἀἰϊδϑοουγασειηεηΐ ἀηα ροοῦι, γεν ε 8] ἴῃ 6 ἜΧΙΓΔΟΓΑΪ ΠΔΓῪ ΠΑΡΔΟΙ(Υ οἵ ἴῃς 
ἨξεΡΓΕ 500] ἔοσ [411}---ἰδ ἢ ἴῃ 1185 σοά δῃά ἴῃ 115 ἀδβηγ. Ὅῃε 

Ῥγοποῦῃ οὗ ἴῃς 2ἃ ρεζβοῃ, 88 ἴὴ ΑΙ, τοιϑί γίνε ρἷδος ἴο (ῃδϊ οἵ [ἴῃς 

44 Ρϑϑβοῃ (υ. 5.), ἴῃ νεῖν οὗ [ῃ6 ραγ8116] ρσοπουη8 οὗ ἴῃ6 τοδί πο γ 
οὗ (δε Ροεῖὰ. [ἰ 15 ἱπῃροβϑίθὶς ἴο δηὰ δηγίϊηρ δυϊ τνογάβ οὗ βῃ- 
οουγαροτηθηΐ δηα οογηΐοτί μεγε."-- -Τορείλογ εὐὴδὶ 1 ρὲ ἐμοηι “κε α 
Ποοῖ ἦπ {16 704] “Ῥαῖὶ ἰορείμεγ᾽ 18 ἢδσα βυῃοηγσγηοιβ ἡ ἴδε ῥγο- 
ςεαϊης “Δ5ϑο 016 δηὰ “ραίμεγ.᾽ [11 τείοσβ ἢοΐ ΟἿἹΥ ἴἰο ἴἢε ἴπο 
Βαῖνεβ οὗ ἴδε πδίΐοη μεγοϊοΐοσε βεραγαίβα δυῖ 4150 ἴο 6 τἤογε οἵ 
1ε55 ψ Δ Εἷγ ϑοδίζεγοα στοῦ Ρ5 οὗ 6χ]]65 ἰη νδγίουβ ἰδη45. ΤῊδ “α145- 
Ρογδ᾽ θερᾶῃ δαυυ, 853 15 ἀθσηοηϑίγαίεα ΌΥ ἴῃς εχἰϑβίθεηςς οὗ ἃ ἐν] 5ἢ 

ΓΟΪΟΩΥ δἱ Αβϑυδη οἡ ἴΠ6 ΝῚ]ς δἱ Ἰεαϑῖ 88 δαυ]ν ἃ8 ςο Β....ἡ ἘΝ.8 
δἧφοΡ οἵ Βοςγαΐ; γ6}45 ἢο 58 {15 δοίογυ 5656; ΠΟΥ 15 1 5δἴθ ἴο σεῃαδσ 
“βοοκ οὗ ἴῃς [ο]ά,᾽ ἴον δόέεγαΐξ ἀοε58 ποῖ ἤᾶνὲ ἴῃ6 τηϑδηΐηρ "[ο] 4 εἶ56- 
ψ γα, οδηποὶ ΡῈ δββίρτιθα ἴο ΔΗΥ͂ τοοί ψῃϊςἢ γ͵6 145 βς ἢ ἃ 856η 56, 
δηα [Δ.Κ58 ἴῃ6 ρῥγεροβιοῃ “π᾿ ψ Ὡς (ἢ6 Ράγα 161 15} 566 Π|5 ἴο Γδ- 
αυϊγο. [11 15 [Πογοίοσε ΠθοΟθβϑαγΥ ἰο δάορῖ ἃ 511. αἰ εγοηΐ τεδά- 

ἴῃς ἴγοιῃ ΑΙ; υ. 5..--ἴζὲ α πεγὰ ἐπ πὸ νά οὐ ἐδε ῥαΞίμγε) ΤῊΣ 

511.1165 ΟΡ ογεά ἱΓΩΡΙΥ ἢοΐ ΠΔΘΓΕΪΥ ἴῃς Ὀγηρίηρ ἰορείῃεγ οἱ 5γϑοὶ 
ἴγοτιχ 115 αἰ βογεηΐ ρ]8ς65 οὗ Ἔσο, Ὀυΐ 4150 ἴῃς ἰμουρῆϊΐ οἱ ὙΔηνε ἢ 5 
ῥτγοίθοϊηρ οᾶγα δίζεσ [ῃ6 σείυσῃ; οἵ. Ῥβ. 22͵.--απῶ ἱμεν τοῦϊ δὲ 
ἐμημι μοι υὐδἕρ ῥεορὶ] ἼΏεθα ὕτο ᾿ογαὰ8 ἃσγε ἃ ἰδίεσ Ἴχρδῃϑβίοῃ 
88 5Βῃονῃ ὈΥ͂ (6 Ἰοοβθη655 οἱ {Πεὶγ ςοηπεςἄοῃ, ΟΥ̓ ἴῃς αἰ που Υ οὗ 
[86 στδσηγηδγ, δηὰ ΕΥ̓ (μεῖγ τεἀυηάδηοε ἰη [Π6 τιθεῖσα. Σ ΤὨδ 50Ὁ- 
εςῖ Δρρδγεῃῖν 15 (ῃς “1014 δηὰ {πε “ραϑβίυτγε.᾽ Εὸγ ἴῃς ἄρυγε ἴῃ 
(Ὡς Ηεῦτεν, ΠΠᾺΟΓΑΙγ ΛΠΘΥ Μ0{111 τοὰγ οἡ δοοουηῖΐ οὗ πηϑῃ,᾽ 45 ἀ65- 

ἱσιδῦηνρ τοδὶ τη85565 οὗ ρθορΐο, οὔ. 15. 1η1.--18. ΤῊ δγεαξεν τοῦδἑϊ 
ξο ἔοι δείογε {περ} ΤῊΣ ἤρυγε οἵ ἴῃς ΗοςΚ δηά πεζὰ 15 881] γε- 

ἰαἰηεά, Ὀυΐ ἰῃς δοεῆς πον 5} {{{5 ἔγοῦ Ῥ]εβηςδ 45 ἴῃε [014 δηὰ ρΡᾶ5- 
ἴυγε ἰο ἴῃς ἰΔηά οὗ εχὶ]α 85 ἃ ρήβοη. ὙΠεηςα Μ}1] Ὑδηνεἢ 1εδὰ 
{ποτὰ ἐοσίῃ, ροΐηρ Ἀείοσε (πθαὶ {κὸ ἴῃ γὰτὰ οὗ (ῃ6 βοςκ ἴο Ὀγεαὰκ 
ἀοντῃ ἜΥΟΙΥ͂ ὈΔΓΤΙΟΓ δὰ Γεπηονε ἜνΈγΥ οὐβίδςοϊθ. Τμδὶ Ὑδα ἢ 15 

“ Ορηίγα νδη ἯΙ. (υ. 5.). ντδο ἤπάς ἰἴ προῦβεατν ἴο εἰ ἰτΐπδῖς ἴθ 85 σΣ, 2 δὰ 8 88 βἴοϑδεβ δας Ὁ’ 
οὔς ὙἘὃὸ τιϑδυπάοσβιοοῦ ἴδε ἰδοῦ οἵ ἰἢς ραεβασε. 

Ἐ". 1ΜΜ{9ὃὉὃ85. ἰπ δίδιίοαὶ Ἡγονίά, ΧΧΧΙῚ (τροβ). 448 .. 

Ζ 850 δἷΞὸ ϑδίενυ., ἰδουσὰ πουκίης ὑροῦ ἃ αἰ δετεηῖϊ ταειτίοιὶ δαδὲα, 
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[ἢ “Ὀγεδκογ᾽ 15 βῆονῃ ὈΥ (Π6 ρᾶγΆ]16Ϊ (στα 8 ἰῃ 11π68 7 δῃηὰ 8, ψ Ὡ ]οἢ 
56ϑὴ ἴδ[8] ορ)] ςοῃ 5 ἴο ΔΩΥ δἰϊετηρί ἴο ἰἀθπε ἔν [π6 “Ὀγεδκεγ ̓  
Βοῦῆ ραγίίουϊασ ραγί οἵ ἴΠ6 1β5γδϑ  Π]15ῃ ΔΥΤΩΥ͂ αἰτοῦ (6 ΔηΔΙ ΡΥ οἱ 
τ 5. 1317 70. χ2ο᾽5. 705. 67: "5.2. ὙὝΠε 58π|6 γε 5 υϑεὰ ἰο ἀ6βογῖθα 
ὙΔΆν Θ᾽ 5 δον ἴῃ ἘΣ. 1922: 3 2 5. τ χ (ἢ. 14} 5. δο'5.-τλῖν 
ΟἿ] ὀγεαῖκ ἱπγομρὰ {μὲ ραίε απά ρο ζογί πεγεα]) ΤῊδ νογάβ “δπὰ 
Ρᾶ85 οπ᾽ ψηΐϊοῦ Α͂ ῥγεϑθηῖβ ᾿ππηεαϊαίο Υ αἰίεσ “Ὅγεδκ (Ὠτουρη᾽ 
8τα τοἀυηάδηϊ δηὰ σεπάοσ ἴῃς [οἸ]ονίηρ “5ο ἑογί᾽ Ρεϊδίεὰ δηά 
ΒρΡοΓΗυουβ. Ευχίπειπηοσε, ἴπΠῸ τεηάδγίηρ “Ρᾶ558 οἡ ἴο ἴῃ ραίθ᾽ 

(3ο ΕΝ.) Ιεανεβ ἴῃς ρῥγεοθαϊηρ νοῦ σῖπουΐ δὴ οδ]εςί, ν᾿ ὮΣ]Ὲ ἴῃ 6 

5656 “Ρ455 [ΠγΤΟῸΡἢ᾿ 5 αἰ συ] πὶϊμουΐ ἃ ργεροβίοῃ. θη ἴο 

{Π656 ἀϊπου 65 15 δά ἀοὰ [ἢ6 τηοίγοδὶ γοἀυηάδηςς, 1 566 118 ἢ60- 

ΘΘΘΑΓΥ ἴο Γοϊοραία [η6 ρῆγαβε ἴο (ἢ τηδγρίη.---ἀ πὰ ἐπμοῖν κἰπρ υἱὲ 

βαες5 οπ δείογε ἱπενι, Υ εα---Υ αἰιυεῖς αἱ ἐμεὶγ πδαά] ΤῊς “Κίησ᾽ δῃὰ 
Ὑδην ἢ ἃγὰ ἤοτε ἰἀεηςαὶ, 85 ἴῃ 76. 222 ΖΡ. 3.5 15. 332 ατὖοὁῦν ,2 4.25 

Ῥ5. 805. Το ἰηίεγρτγεί “Κίηρ᾽ 85 ἀεβίριδιηρ [πε Μαβϑίδηΐϊς ΓΌ]ΟΓ 
ΟΥ̓ ἴῃ6 Ἔχ θα τηοηδγοῦ που ἰηνοῖνα ἃ ἀουθ]ς ὨςΔά5}1Ρ δηὰ Ἰεδάογ- 

5}]Ρ οὗ ἴΠε γτεϊυγηϊηρ Ργοσαββίοη βυςἢ 858 δη 48 Π0 ΡΆΓ8116] εἰβϑεῦνῃθγα 

ἴῃ ἴῃς ΟἹ Τεβίδιηθεηξ. ΕῸΓ οἵμοῦ ρῥἰοἴυταβ οὗ β' πλ1]ὰγ ἰοης, ο΄. 76. 
41 ἔς Ἰς. 4“οἱ ἴ͵ ς25͵ 

12. 102] Εὸοσ 5 υϑς οὗ ὕ5, ζ΄, οὐ 13.-ττῦκ 9] Ἐουπὰ Ῥσίοσ ἰο 1βαῖδῃ 
δηὰ Μ|οδἢ οἠἱγ ἰῃ ὅση. 45] (Ε), 2 5. 147 Αἴὰ. 15 51}, ἐ, 6. ὑῖςς ἴῃ [86 5656 

οὗ ροϑβίοσι γ, οὔςς οὗ ἴδε ἔενν βυσνίνίηρ ΡΒ} 151}1065, δηὰ οὔςς οὗ ἀεοϊτηδῖοα 
15:6], [1536] δὴ 5 [Ὡς ἢτϑβι ἴο ἱπίγοάπςς ἴῃς Τδουρῆϊ οὗ ἃ ΠΟΙΥ τεσλπδηὶ δηά 
ἴο ΔΡΡΙΥ ἰξ ἰο τεϊυσηΐηρ 6χ]]68; οὐ. Μείΐπμο]ά, εν μεϊϊέρε Κετέ (1903).-- 
52] ΟΥ̓ΪΠΑΙΤΙΥ ἰακοὴ 88 ἔσοτῃ Ἴ2, δὲ ἑἐμπαζοεςείδίς (ςοσωσηοῃ ἴο Ηεῦ. 

δΔηὰ Ατ.) δηὰ ρίνεῃ ἴδε τρσδηΐηρ 7οά; ν. 5.. Ἴδα τοδαΐϊης ΠΥ3 18 

δι ρροσγίοἀ ἴῃ ραγὶ ΌὉγ ὦ (Ὁ δηὰ ἔυσγη βῃεβ ἃ ζοοὰ ρδσδὶ]εῖ ἴο Ἴγ3. ὍΒα 
ΠΟ ΔῸΣ 8 ἃ Ὀγ-ΐοστα οὗ πνῷ, οοστοεβροηάϊηρ ἴο ἴῃς Αγ. σἷγα, δηὰ 

ΔρΡ ἰοὰ ἱπ Ηεῦ., Ατ. δπὰ ὅγσζ. ἴο ἴδε ἴον βίοηβ ν8}} βυστουῃηαϊης δῃ 
ΘΠΟΔιρτηθηΐ, οἵ ἴο ἴπ6 ἐηοδιηρσηδηΐ ἰἴ56]ὅ, ΟΥ ἴο ἃ βῃεεἊρίοϊ ἡ 53 γα τὶν 

Ῥτγοϊεςιδά.---Ὑ2 1] ΕῸΣ οἴδεσ οαϑεβ οὗ δζί. σῇ 5[., τ. (ε5.}:1ι; Κὅ. 

ἢ 2026. --Π) 7] ΑΙ ἀοτῖνεβ [815 ἔσοσῃ Ὁ, αὶ ἴδ εχἰβίδηςς οὗ ἴῃς ΗΠΡΏ. 
οὗ (5 νῦ. 15 ἀουλνί!; ἴῃς ἀσετιναίίοη ἔγοιῃ ΠῸΠ (ν. 5.) 5 Ὀεϊίζεσ. Τα 

ἔετα. Ρὶ. Ὀδσϑυβε ἴπ6 53.) 6 οῖβ ΠῚ δηὰ τῷ: τεργεβεηὶ ἐλέηρ5.----18. πὸ] 
ῬιΙορΡἢ. ρί.; οἔδη υξεὰ οὗ τεϊασῃ ἔσγομι οχὶϊς, 6. ρ. Ἦο. 11 218 15. χχϊθ; 

ζ΄. Νὰ. 2᾽.--ττ νὴ) ΟἹ ΡΙΟΡΆ. ρΡΐ. ςοπεπυςα Ὁ αν σοηϑες. στ] ἢ ἱταρί., 
τ΄. Κα. λτ, Ὁχοῦα, 

«Ορνα Ὧτ. Ἐχρ. 1887), ὉΡ. 250 |.. 
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δό. Τοεμπωμοίαξίοη οὐὗἨἩ ἐπ6 Τιραάεγς απὰ ῬγοῤΠείς (ὃ. 

Οὐ [δὰ βουβὴ ἔουγ- πα 5ίγβ. σοῃϑεςυηρ [ἢ8 Ροσθῖι, ἴὮγΘα ἃΓα 
ἀενοίοα ἴο ἴπε 8εουϊας ἰεδάθγϑ, (ἤγεε ἰο {86 γεϊὶσίοιιβ, δηὰ ἴμε 145 
ἰο ΜΊοΔὮ Ὠἰπηβ6]. 

ΘΊΓΟ 1 σμάγρεβ (Π6 ἰοδογ5 οὗ [5γδοὶ τ μανίην ρεγνοσίοα {Πεῖσ 
οΔ]]1Π ρ---ΠΕῪ τΠο 5μουϊά ἰονε ἀπ ποποὺγ ἰιϑιΐοα ἀῖὲ ἀενοίοά ἴο 
[με Ρυγϑυΐ οὗ ψ]οκοάηεββ. ϑέσ. 11 ἴῃ ΠΙρΏΪΥ θρυγαῖνα ἰδησυδᾶρε 
Ρἱεἴαγεβ (ΠΟΙΓ Ορργεϑϑίοῃ οὗ ἔπε ροοσῦ δηὰ ἢδ]ρῖεβθ. ϑέῚζ. ΠΙ δη- 
ΠΟΌΠΟΒΒ ἃ ἀΔΥ οἱ ἀἰβαβϑίεσ ἤθη ἔμαθε ἰεδεγβ 11} ταὰρ (ἢ ἀπ τα- 

γνατα οὗ {ΠΕΡ ἀδοαβ δηὰ βηὰ (μδὲ Ὑδηπεῃ ἰὰΠΠ5 ἃ ἀθδΐ θὰγ ἰο {ἢ εἷγ 
ΟΥΥ ἴον μεῖρ ἰῃ {πεῖγ ἀἰβίγοββ ϑίσ, ΓΝ ἴσῃ ἴπε σμδγρα ἀραϊηϑὶ (ἢ 6 
ῬΙορΡεἰβ οὗ ἴμε ἀΔΥ ψῇο Ὀεΐηρ δοϊιδίβα ΕΥ̓͂ ΓΩΘΓΟΘΏΔΓΥ ταοίνο 5 ἃΓῸ 
Ἰεδαϊηρ 5γ86] αϑίγσαν. 87. Υ, ὑπάογ (ῃς ἄρυτε οἱ 8} δο]ρ86, ἀ6- 
Οἰάγεβ ἴῃς π|6 ἴο ΡῈ δἵ βδηὰ ψῇθη [πε ἱπηροίεηςε οὗ [656 ρσορῃοῖβ 
Μ111 θΕσΟΠΊ6 Δ} 165ἰ---Ὀγορῃεῖβ του νἱβίοη. ΘΓ. ΥἹ ἀδϑβοσίθεϑ8 
[Π6 βῆδσηβ δηᾶ Ἴοηϊιβίοῃ ἰῃδὲ 11} ονεσννβοίτα ἴμθτλ πο η [ΠΟῪ 

ἀἴβοονογ [μι (οά Πεαα5 ποῖ [πεὶγ οαγ. ϑίσ. ΥἹἼΙ 5εἰβ ἑοσίῃ, ἰῇ 5ῃᾶτρ 
Ἑςοπίγαβί ἴο (Π6 ΡΟΎΤΕ ]655η655 υ5ι ἀεβοῦ ρα, Μ|ΊςΔΠἢ᾽5 οοηδοίου9- 
Π.685 οὗ ἢΪ5 οὔτι Δ ΠΟΥ δη ρόνεῦ ἴο ἀδηουηοςε (ἢ6 515 οἱ [5Γδεὶ. 

ἩΞΕΑΚ ὩΟΥ͂Σ, γε μεδάβ οὗ δοοῦ, 
Απὰ συΐεσβ οὗ [ὃς ἢουε οὗ [5γδεῖ: 
15 ἴξ ποῖ γουζσβ ἴο ἰζῆον ἰυϑεςς, 
Ἧς σἴὸ δῖε ροοά δηᾷ ἴονε εονὶ]} 

ὕτΤ᾽ δεν εδἱὶ ἴῃς 8εβἢ οὗ ᾿ΔῪ ῥδορίὶῖς, 
Απά {πεῖν βἰκίη ἔσο ὑροὰ ἴμεπὶ ΤΠΕῪ βιτγίρ ΟἹΗ͂, 
Απὰ {δεῖν Ῥοηε8 [ΠΟΥ Δ θδτε δηὰ Ὀγεδῖ ἔμο πὶ ἃΡ, 
1 κὸ πλεδὶ ἰῃ ἰῃς ρΡοΐ, δηὰ 865} νη (6 οαἰ άσουι. 
ἨῈΝ ἢ] τῆον ΟΥ υπῖο ὙΔΕν ΘΕ, 
Απηά δὲ ψ|]1 ποῖ δῆϑυγοσ ποτ; 

Βυὶ ψ|}} ἰάς Ηὶβ ἔδοδβ. ἔσο {6 α, 

Ιαβις ἢ 85 ΠΟΥ παᾶνα ταδάς (μεῖς ἀδοάς εν. 
[ΤὮυβ 5498 Ὑδηνεῦ 5416: 
ΟΝΟΒΆΈΝΙΝΟ [δὲ Ῥσορβεῖβ ψδο Ἰεδὰ τὴν Ῥδορὶς δϑίσαυ, 
ὟῈο σε (ὨοΥ Ὀἷϊε τ τοῖν τε ῖ Ῥγεϑοῦ Ρεδος; 
Βυϊ 85 ἔογ Ὠἷπὶ ῆο Ρυΐβ ποῖ ἱπίο ἐμπεῖσ τηοι}5---- 
Ακαδίπϑὲ ἰπὶ ΠΟΥ ἀδοϊατα τνᾶσ. 

ΤΒΕΚΕΕΟΚΕ, ἐς ΜΠῚΙ Ὀς ηἰρῆξ ἔοσ γου πίϊδουῖ νἱβίοπ, 
Απὰ ἀαγίκηεβς ἔογ γοιι νους ἀἰϊνϊηδίίοη. 
Υεα, ἴῃς δη Μ|]} 86ὲῖ Ὁροη ἴποβε ὑσορδεῖς, 
Απὰ [δὰ ἀδν ννἢ}] Ῥεςοῖῖς ἀαγκ ονὸσ ποιὰ. 



Ὄυδε Ι 

ΑΝΡ ἴδε δδοσβ νὉ1}} θὲ δεμδιηδά, 
Αμὰά ἴδ εἰνίποτα ννἱ] Ὀ]υ 8Ή, 

Απὰ {8ὸγῪ νι }} οονεσ ἴδ ὉΡΡΕῚ 1ἰρ, 411 οὗ ἴδιαι, 
Βεοδυβὲ ἔπετὸ ἰ5 Ὡ0 δυο ἔγοπι Οοά. 

ΒῦΤ Ι, ἰπάεεά, δὶ ἔμ}} οὗ ρονεοσ, 

Απὰ Συδείος δηὰ βίγεησίῃ, 
Το ἀξεεῖασε ἰο δοοῦ [8 γδηβρτεβδίου, 
Απηὰ ἴο [5τ86] ὲβ βίῃ. 

ὝΒε 5ΞΥτη ΘΌΥ οὗ ἴῃς Ροδτὰ ἰ5 ρρδεηῖ. ΤΙ ὈΟΙῺ στουρβ οὗ ἴἴσες 5055. 
Ἔδοῦ, (ἢς ορεηΐης 517. οςοπίδίηβ (δ6 δ ἀστεββ δηὰ (ἢ βεπογαὶ σματρο, ἴῃς 
24 9.5. ῥγεβεῃϊβ ἃ βεσῖςβ οὗ Ὀο]ὰ ἄψχυγεβ, δηὰ [86 οἰοβίηρ 5811. ἀθοίασγοβ [ἢ 6 

ΒΆΓΙΩΣ (1 Πγ8Χ--- Ὑ Δ ΤΕ} 8 σεΐι54] ἴο ἤδᾶσ ἴδ ΟΙΥ οὗ ἴῃς τυϊοκοα, Ἐυγίποσ- 
ΤΆΟΤΟ, ϑῖΓ5. ΠῚ δηὰ ΥἹ δἰἴκο ἀγὲ τωδάδ ὕρ οὗ ββοσγί ἐγσεμοβδηὶ 11π68, δη- 
ὩΟυποδιηδη(β οὗ ἀοουὶ ΜΕΙΟΒ ξ8411 κα (δ6 Ὀϊονβ οὗ ἃ 8ἰεάρε- τσ, ΟΓ. 

“ΤῊΪ5 διτδηροπιδηΐϊ ρΓΕΞΌΡΡΟΒΕΒ ἴδ οταϊβϑίοη οὗ ν. 35. 9 85 8 νδσϊδηϊ ο ν. " 
(ο ε., Νον., Μασῇ, αυ.; σ΄. 1,δδσ, ΖΟΟ. Ἐ(ΧῚ,͵ 4-6); ἴδε ᾿σεδσηθηῖϊ 

οὗ κΠ  ΓΡῚ ἰη ν. 49 88 ἃ σερεοη οὗ ΙΝ ἴῃ ν. 45 (δ Μαχῇ, δῖεν.); [6 

Θχοϊβίοη οὗ ΠῚ ΠΥ ΓΝ ἔσοιῃ ν. δ 88 ἃ ρίοββ (5ο ἾἮνε., Νον., Μασί, ϑῖεν., 

συ., ..); δηὰ (86 ἐχοϊυβίοη οὗ ἴδ ἱπισοαυςίοτν ἔοσταυἶδ5 ἴῃ νν. 1.-Ὁ 85 

εἐχίσδηοους ἴο ἴῃς Ῥοεῖς ἔοστω. 
1, ὮΣ δηὰ ϑίεν. ἀστες ἴῃ Ἄχοϊυΐης νν. "5 ἔσοσα [158 ρίεος δῃὰ οί μαρῷ 

νυν. "1. ουϊ [Ὠἰς [4115 ἴο ἀο ᾿υβῆοα ἴο [Π6 Ξυτωγηθίσίοδὶ σοὶ δ οη5β δοῖσεθη 
νν. 1: εἰὰ 6-8 οῃ ἴδ6 οηδ ἢδης, δηά [δ ἰορίςαὶ δῃ ἃ ἔοστη8] ἱπάδθρεπάδηςς 
οὖ νυν. "15 0ὴ [86 οἴβοσ. Εὐσίβοσηοσγο, [Ππεὶσ τ ὙΠ. 8] δυσδηρευλθηῖ (ὩΣ, 
413-13; ϑῖον. )η- 3) ΔΚε65 ἴοο στεδὶ ΠΡογε5 τ ἢ ἴδε ἰοχί, τοσηουηρ 50 
.ε59 ἴδῃ ἔσεηϊγ- ἄνες πτοχαάβ ἔγομι (δε Α͂Ϊ οἵ νν. 1.5, ἡ. δ. ὨΘΑΙΙΥ οηδ-ουσίδ 
οὗ [86 τηδίοσίαὶ, δηἃ δα ἀΐϊηρ ἴττο νοσαβ δὲ ἴπς ορεηΐηρ οὗ ν. 5. 

1, “ονὴῇ ὦ ὁ -- ὍΝ); ε., Ματγί, συ., Ηρί. οἴμ. 85 ρἷοββ; 80 ἴῶ, υῃ- 

1.55 ἐμ ἐδρεῥοῦα αἱ ἴἰῃ6 εἷοβε οὗ 2'2 σχοργεβεηΐβ ἰϊ.--- 07] ὦ ὁ δαὰ 
ΤΙ, 88 ἴῃ ν. ".--32}}} ὦ ὦ ὦ δηὰ 12 οοὐά. οὗ Κεπη. δηὰ ἀς Ε., " ΓΙ, 
8.5 ἷη ν΄. 3; 30 Ηδῖ..-- ΣΎ }}} Φ οἱ κατάλοιποι; 50 450 ἴῃ ν.".--2Ζ. Π».] Εά. 
γα, σῖτα Οτ..---οὟν] Οτ. ὌΧ Ὑ».-οπθ}»Ὸ] ΗΔ]. θοὴν Ὁγ0.---ὈΓ ΛΟ »] ΗΔ]. 
ΓΙΌΣ. -τϑ. ἀκ] ὦ ὃν τρόπον. ὦ Ἢ οἵη. ν, Ταυνΐοσ, ὑπ φ'3.---Ὀτ Ὁ }Ὸ] 

Φλ ἀπὸ τῶν ὀστέων αὐτῶν.---ἸΛΦο] Φ καὶ ἐμέλισαν; 50 Ἡ. (ὁ “πεν 

ἐάγοισ ἑμίο.---Ὑ 0.2] ἘΔ. ἀκῷρ, ἢ ὦ ὡς σάρκας; δο Ὁδάετεΐη, ὨάῖθΒο, 

Βαυοσ, 7υ5., Εο., Θιεῖς,, Ταγίοσ, ἘΠ8}., ὟΥε., Ῥοηῖ, σσ., συ., Νον., 

Οοτίξαι. Μασ, 1, σ, δῖον. νη Η,, θυ., Ηρῖ.. Νον,., 5]ανίβῃγ [0]]. 

ΕΥ Μασί, εοἰϊεβ (ὃ ἰπ δυρροτί οὗ [18 τεδαϊηρ, Βυὶ (Ὁ τερτοάυςα8 4Έ [1Π|ετ- 
δἰῖγ. Ηδὶ. πγζῳ.--4. 1ιν] ὦ οὕτως. 1, ΩΓ οἵη. 88 ρίοββ, δυΐ ᾿πβογίβ 

δεζα, ῬΑΣΕΥ ἔσομαι ν. ὃ ὉΠ82 1910); ο΄. ϑῖεν..-τΓ0.} Μασγε, Ἴ5.),---οκ}]} 

(ἃ ἀνθ' ὧν; δο ῶ.---ἰοῦ 9] ὦ ἔγεεῖγ, ἐδεν καυε ἀδαϊ ιυϊοξεαν ἐπ ἐδεὶνγ 
γαοέρες ἀραΐη5 ἐϊπενιδεῖνες ; 5ἰταϊ τὶν Ἐ.---δ. Ἰφρ)] ὦ ἤγειραν, ἃ ἔτεος 

τεηδοτίηκ, οοττοςίοα ΌΥ δενεσαὶ οοαὐά, το ἡγίασαν.---"Ὁ}} δεν. οὔ. ηιεγὲ 
εαμξα, 88 ἰπ ΑΙ αἴϊος Ἐκ, σβεσο (Ὁ δὰ 5 ἰϊ.--- 8. τσνῦ 725] 5. δὰ Νον. 
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ἰηβεσὲ πλὴν; οἵ, Φ.---ὐϑτ] Ἐά., τ Ἡδσίσιδηη, ποῦπι; 8δὸ Ἐγ., ΟἹ., 
Ταγίοσ, 55., ΕἸ}. ε., Ροηΐϊ, ασ., Νον., Μασί, δ]. νδη Η., Ηρι., δυ.. 

συ. πη. Ὁ ᾿τεδίβ 88 ἃ νεσῦαὶ] ίοστη.-- -0 5] ΠΙ 78Β.", Μαγῇ, Ηρι., θυ., 

ὈΡ2Ό, ἴοσ βαῖςς οὗ ρα γβ}]ε 5γὰ τ ἢ 1π| Βα ἴῃς τἄγτης βυρροτσίβ Α͂.---Ἴ. Ὃν, 

Ὀ0ΨΦ »] (ὦ καὶ καταλαλήσουσιν κατ᾽ αὐτῶν͵ ποὶ ἃ ἔτεος τεηἀογίης (οοπίγα Ταὰγ- 
Ἰοσ), αὶ ἃ πόσο χζυεβ5. (ὕ. ϑεδηυστοσ, Νο]., ΕΥ.. [πῃ ΕΖ. 24:7. 5 ψΏΕΓΣΟ 

τῆ ϊ5 Ῥῃγσαβϑα οοςυ 8, (ὁ τεπάοσβ "» ὉΥ παρακαλέω; ἴῃ ἴ,ν. 139, Ὁγ περιβαλέσ- 
θω. ϑιίεῖϊ. ἰδετείοτε βυρρεβῖβ [μι Φ ἀετγὶνεα 1ϊ ἔτοσα Θ᾽»; θυ τεσ Ὁ» ἀο65 
ΔΡΡΕΔΓ ἰη ΑΑ͂, ὦ ἰαἰϊεὰ ἴο σεοογχηΐβε ἰξ, τοπάθσίης 1 Όγ κλίνω ἴῃ Σ 5. 143 
25:2, ΌΥ ὥρμησας τοῦ θέσθαι ἰῃ 1 5. 1ς13, ἀηὰ Ὀγ διαμασᾶσθαι ἰῃ Β5. 4414. 
β' τεπάεσϑβ 'Ψ 85 ἰξ ἔγσοτη ποῦ, ἐ’2.---τ»Ὸ} ϑόοῖὴς Ηςρ. οοὐά, τ) γε; 8οὸ ὦ . 
--οὐπῦν] ὦ αὐτῶν « Ὀπῦν; Ὁ “αἰ Ὀπῦν Ὀτῦν, -τϑὶ Οὐκ] ὦ ἐὰν μὴ -- 
ὅν, Θ ἐκωλύθη. ϑανεσαὶ οοὐάὰ. οὗ (ὦ τεδὰ ἀλλὰ μήν « ΑΙ.--ὐκθο) ὦ 

ἐμπλήσω; βοτῃο ςοὐὰ. ἐνεπλήσθην.---ἰγῦν ΠΥῚ ΓΝ ΠῚ] Ομ. 85 χίοβϑ, "Ἢ ΓΝ, 

νὰ Ἦ ε., Νον., Μασί, δϊεν., υ., Ηρξ. Οἷς. Βεγηγοδεραδιηρ, 123, 
Ομ. ὮΝ πο. Οὐοσίξαι. "ν ΥῚ2 Π2.--- Ἴ} .. .} ΘΟΦΌΪ ἌἍ, οὔὰ.; 50 ςοὰ. Ἐευςἢ. 
οἱ ὦ; 90 Ταγίοσ, Ῥοηΐ, δἷεν.. Οδισγβοβίοσῃ οὔ. ὈυΦΌ.---κ ον] Το 
1η35. οἱ (ὁ -- "“Φ' ΓΛ), ' 

(ΘΕΓ. 1 σδδγροβ (δα τυ ]εγβ οἵ 15γδὲὶ στ μανίην ρτοβϑὶν Ὀοιταγοὰ 
ἰῆς ἰγιιϑῖ τεροϑϑα ἰῃ {ποτὰ,---ἰῃς ρυδτα 8η5 οὗ ᾿υβάςε Ὦανα Ὀδοοϊὴθ 

δρειίοῦβ οἱ δῃὰ ραγίο ρδῃβ ἰῃ οὔίπγθ.-- -1. Βμέ 1 Ξαἰ4] Νὸ 58[}9- 
ἰδοῖοσυ σοηηθοῦοῃ οὗ [18 Ῥἤσαϑα τι δηγ τ ΐηρ ΡῬγεσθαϊηρ οδῃ Ὀ6 

ἰουπὰ. Αἰεγ ἴῃς τεσηονδὶ οὗ ἴῃς ἰῃιεγροϊδίίοη 2᾽2- 5, ὙΠ πο ἢ 
ϊ 48 20 ροϊηϊΐ οἵ οοηΐδεῖ, δηὰ οἵ “4 (υ. 5.), ςοηποςίοη τρῃϊ μα 
ταδὰς τὶ 2᾽ Ὁ ΌῪ τεπάογίηρ, ᾿Εὐγίβεστηοσγε, 1 βαἱὰ᾽; υΐ ἃ ραγίίο]ς 
μοῦ Ὀ6 οχρθϑοίεα ἴο ἜΧΡΓΘ58 βοῇ δὴ 1άῴδθα, δηὰ 1 ὈΓΕΞΌΡΡΟΘεβ ἃ 
εἶοβε ἱπίεσταίϊίοη οὗ πουρῃΐ Ῥεΐμψεθῃ δἰ δηὰ 4}: πῇς ἢ ἀοε5 ποῖ. 
εχίϑί. Ἐδίπεσ ἀοα8 ἃ 6 ν [6 Π16 ̓ γεϑεηῖ 1561} ἰὴ οἢ. 2. 1 τηΔΥ Ὀ6Ὲ 

(δῖ ϑοῖὴθ σοῃηθοῖηρ ᾿ἰηκ θοΐσχθθῃ δ᾿ δηὰ 41 ἢδ8 θδεὴ ἰοβί; οἴμο- 
γῆ56, [158 Ῥἤγαϑα πγυϑί ΡῈ τεραγαάθα 858 8ὴ οὔϑοῦγε ΤΊ ΓΡΙη8] ποΐε.-- 
Ἡδαάς οἵ "αοοῦ αμά γεεγς οἵὕΓἨ ἐδιδ πομδο οἵ ]ςγαεῇ Τῆς ἰάἀοπεςαὶ 
ἰογ ΠΟΪΟΡΎ ἴῃ ν. ὃ, στ (ἢ βρεοϊβοβδεοηβ ἰῃ ν. 12, τη καβ ἱξ οἸθᾶγ 
(δαὶ ἴῃς δα ἄγεβϑϑβ θοίῃ μεζε δηὰ ἴπεσε 5 ἴο ἴῃς οὔἕς1415 οὗ Τυάδῇῃ ἴῃ 
ξοπογαὶ δηὰ 7ογ 8816) ἴῃ ΡδγιςυἶδΓ.--- ποι 7μδςε] ΟὕΓ. Ατὰ. 419. 
Τῆς Κπομ]εᾶρε τεαυϊγεὰ 15 ποῖ τηθσγα ἱη 16] δσ81] Δρργεοϊδοῃ οὗ 
ἰῃς ΡΠ] ΟΡΙ 65 οὗ ̓ υδέςς, θυΐ ἃ ργαςοδὶ υηἀεγϑίδη ἀΐῃρ οἵ 115 ΟὈΪρα- 
[ἰοη8 ἃπὰ ἃ ϑυτραίῃ ὙΠ 115 δἰτὴβ ΠΟ ἢ 11] Ἰεδὰ ἴο ἃ τἱρῃΐδθοιβ 
δα μ} 15 Γ οη οἵ 1Δ07.---ὦ. γε υἴὸο μαίΐς ροοά, εἰς. ΤἬΘΙΣ οοη- 
ἀυςὶ 18, ἴος Μίοδῃ, βυιβο}ερΈθ!ε οὗ πο οἴμογ ἐχρὶδηδέοῃ.--- γὲ τοῖο 
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ῥίωμος ἐμιεὶνγ τξὶπ ὕγοηι μροη ἐΐεηι απὰ ἐμεὶν βεοῖ ἤγορι μροη ἐπεὶ 
δομ 65] Α ρ'οββ 85 1β ϑῆοσῃ ὮΥ ἴῃς ἰδοῖς οἵ ΔῊ δηϊεοεάεη(β ἕοσ [ἢ 6 
Ῥτομουη8, δηὰ Ὁγ 115 βυ ρβίδη [4] :ἀθ ΕἾ Υ οἱ σοηϊοη 8 τ ἢ ν. ἢ. 

5.1. ΠΙ 15 τηδγκεὰ Ὁ. ἴῃς ᾿τδηϑίεγ ἴο ἴη6 214 ρεγβοῃ ἔγοτῃ ἴῃς δα 
Ῥέσβοι οὗ ἀϊγεοῖ δ ἀσοβ8 ἴῃ ϑΕ,. 1, δηα Όγ [ἢς οοπίταϑβὶ ἴῃς ρῥἱςΐαγε οὗ 
[η6 δεΐυ δ] σοπάιποϊξ οὗ ἴῃ τυ ]εῖβ αθογάβ ἴο ἴῃς 1468] Ξξιιρρεβίεα ἴου 

ἴδει ἰῃ Θίσ. 1.--9. Βιώ ἐδεν εαὶ ἐδ6 ἤἥσεῖ οἵ τι.» ῥεο ῥἰ] ΤῊΣ Ρθορ]ς 
ἃ ἴῃ Μίοδη 5 Ἔεγαβ Κὰ ἃ ἀδίβθηςβ]ββϑβ βοςκ δἱ ἴῃ6 τϑεσγου οἱ ψυ]ὰ 
θεδϑίβ; (6 ψαίς-ἀορβ γῆο βῃου]ὰ ῥγοΐεςϊ ἴῃς βοςῖκ δᾶνε ρουηςεοά 
ὍΡΟΣ ἴδει Κὸ σανθηΐηρ οΪνε8. Μ|ιοΔἢ᾽ 8 ρδβϑίοηδίθα βυτρϑίῃΥ 
ἢ Ὠ15 σου ΓΥΊδη 15 γεβοοίοα ἰη ἴἢ6 Ργοηουῃ “1γ."---Α)ηὰ ἐπεὶ 
δκίς ἤγοηι ἡῤοη ἐμδηι πεν οἰγὶ οὗἹἨ αμᾶ ἰαγ δαγε ἐλιεὶγ δομε) ΤὨς 
ἤρυγεβ Πεγὲ δ ρ]ογθὰ βυρρεϑβὶ (6 νἱοίδηςα δηὰ 14] 655} 655 οὗ ἴῃ. 
ΡΙΌΓα5565 ΠΟΓΕΌΥ (ἢς νεγν 16 νὰ5 οσυβῃθα ουΐ οὗ ἴῃς 5118]} ἰδηά- 
οὐ εΓ53.---α“ πὰ ὑγεαὶ ἐἤδηι εῤ ἰἶξα πιραΐ ἐπ ἐμὲ ῥοΐ απά 45} ιυλμῖπῃ 
ἐπε εαἰάγοη] ἸὮεδε οσ8 ἀγα οὔτε ΟΥ̓ ΒΟΙΏ6 80 0185 ἃ8 8ῃ δαϊ- 
ἰοσῖα] Ὄχρδῃβίοη οὗ (6 ρῥτγεοβάϊηρ ἤριγε. Ἐ 51:.1165 ΟΥ̓ ΟὈΙΏΡΑΓ- 

θοῇ 5 ἃ ποΐ σοϊωποη ἰη ΜΔ. 1--, 115 ἴγσυθ, [που ρΡἢ [ΠΟῪ ἃγὰ ποῖ 

ὙΥΠΟΙΪΪΥ ἰδοκίηρ (τ "42; ῃογ 15 (Ὡς δα]υπίτηςσηϊ ἴο ἴῃς τηεῖσε ἤεγε 
[Π6 τηοϑὲ δᾶϑυ; ΨὮ1|6 (ἢ 6 νεγθ5 “ἸΔῪ θάγε᾽ δηά “Ὀγεακ᾽ πᾶνε αἰ βογοηΐ 
ΟὈ͵]δοῖ5, {Π6 Ἰαιίοῦ γεΐεστίηρ ἴο [86 6] ]}ονν-οἰ ἄΖεη8ϑ οὗ ΜΊοδῆ. Βιαϊΐ 
8]1 (15 15 ηοΐ σοποϊυβῖνε οἵ βδεσοηάδγΥ ογρίηθ. Μ|οδῃ, αυΐῖα 45 γγ6]}]} 
85 ἃ ᾿ἰδίεγ γϑδάδγ, οουἹὰ σϑυτυ 5 ἄρσυτζε [Πγουρῇ ἴο [6 νΟΙΥ οηά. 

ΎΤΠε ἀεναϑίδίίοῃ οὗ ἴῃ ῬΟΟΓ 15 ἰοΐ8] δῃηὰ ἱγγεραγαῦ οὖ 
ΘΙΣ, ΠῚ δηπουηςαβ (ἢ6 οοπγηρς οὗ ἃ ἀΔΥ ἤθη Ὑδανε ἢ Μ1]}} ἱρ- 

ποζα ἴἢ6 ΟΙὙ οὗ [686 ΟΡ ΓΘβ9ΟΓΒ ΠΟΥ͂ Ὁγουρῃΐ ον, Ὀδοδιιϑε {ΠΟΥ 
Πᾶνε ἱρῃογεα ἢΐ58 ς8]] ἴο γἱρῃϊοοιβηθ88 δηά υ5[ς6.---4, Τλοη αὐὴὶ 
ἐμ|6γ 97.)] Α τοίδγθηςε ἴο ἴῃς οοτίηρ Ἰυάρηιοηΐ βροόίεϑη οὗ ἰῃ δ᾽.“ ᾽Ὁ, 
ε΄. ἴῃ 5ἰ πλῖ]ατ 96 οὗ “ποτ 85 Ξ- "ἴδ᾽ ἰῃ Ατὰ. 67 Ηο. λ12.---Α πὰ ̓ ξ 
1} ποῖ σησιυεν {3 η1] ἘοΥ ἴῃ6 σοηνεῦβϑε οἱ [ἢ15 δἰἰπὰς, ο΄. 5. 
44. --ἘἜἘοόρη τοῦ ἰάε ᾿ς 7αοὲ ἥγονι ἰλμοθὴ ΤῊδις Ὧδ πιδὺ ποῖ θὲ 
τηονϑα ἴο ΗἿΤ ὉΥ ἰῃς 5'ρῃϊ οἱ ἰμεὶν αἸϑίσεβϑϑ. Α σοπισηοη ἤρυζα ἴοὺ ῦσ 

4 80 Ἧε., Νον;., Ματγιὶ, [υδῶγν, δίεν., Ου.. 
11 ὃς ἰδησυασε οἱ Μίοδῃ: ὃς ἰπουσῆς βιτοῦχοῦ ἴθδη ἴδε ἔδεὶβ ναιτδηϊοά, δἰἰοπου περ 

ΟὟΪΥ ὃε «οδ]]οὰ ἴο ἴδε δἰγοοίδεβ ρεγρείγαϊεὰ ὑροη ἴδιο ροδβδη!5 οἵ ΟΟΥΤΏΔΩΥ ἰδ ἃ δ ρροβεα Υ ποτὲ 
εἰν! βεὰ ααὲ. νοὶ του θὰ ἰῃ τῆ ουτοτεαῖς οὐ με Ῥεδβδηῖ᾽ ἵνατγ: διὰ ἴδδῖ ἴοο νῖὰ ἴ!ς 5:0- 
Ῥοτί οἱ (ἢ αν. ὅεε 5.) δῆ, Η ἐσίονυ οἱ [δε ΟἈνίσίαη Οπηγεῖ, ΝΊ, 440 ῇ.. Νεντιδη, Ἡ σνμαί οἱ 
Ολασοῖ ΗΝ ον, 11, ὅο ἥ.; Ζιταπιειτηδην, Δ χορεία Οεεολέος ὅδ: ἔγοσεον Βαμεγμλγίες: 

(1.8.4). ᾿ 
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[η6 ἀϊνίης ἀἰβρίεαβθυγε; ς΄. [3. τ᾿ 817 Ὠι. 4117. 1δ.,,320 Τὴ χ,Ὁ Ἐ5͵, τη, 
--αἰ ἐμαὶ ηι6] Α ρἴοββ, 48 βϑῆονγῃ ΟΥ̓ ἴδε τηείσε, Ἐ ἰηἰοη δά ἴο ἀδῆπο 
ΤΊΟΓΕ Οἰοβοὶν (ἢ6 δρρ!!ςδέοη οὗ “(Πεη᾿ ἴῃ ᾿ἴπὸ σ; τ΄. λ᾽.--ἸπασηιμοΝ 
σ5 ἱπὸν μανε τηΣ7ηΆ΄Ὰυ 606 ἐμεὶν ἀοοάς εὐ Α Ῥτερπδηῖ υ86 οἱ ἽΖΦΝΩ, ἴτὰ- 
Ὀἰνίηρ ἃ ςοιῃρδγίβοα; ἰῃἢς σίοκοὰ οοπμάυςϊ οἱ (ἢς ΤΠἢ ἰ8. οἶθαγ 
ουἹάθηςς ἴμδὲ (ΠΕ δᾶνα (ὐγηθα 8 ἀεαΐ δϑγ ἴο ἴΠ6 (8]] οὗ Ὑδῆνεῃ 
[Ὠσγουρῇ ἢἷθ Ρσορῃεῖβ; Ὑδ ἢ πον ἰτοδίβ (βοα ἰη κα ΤΩ ΠΠΟΓ ἦ 

ΒΕΓ. ΙΝ ἴὐγπ8 ἴο Δποίμοσ οΪ858 οὗ οὔδηάθγβ, [ἢ6 ρορυϊᾶγ ργορβείϑ, 
Ώοπλ ΜΊΟΔΕ οἤδγροβ ψ ἢ 456 βυ ϑεσνίθηος ἴο 5618 5}} θη ἀ5.---ὅ. 
ΤἼμς μας Υαληυοῖ σα] 4] ΤῊΪ5 Ρῆγαϑβο, βίδηρ ἴῃς ἀἰνίης δυοῖν 
οὗ [86 τρδββϑαρὲ δρουϊ ἴο θὲ υἱἱίογεα, [1165 ουϊδίάς οὗ (ῃ6 τηονετηθηΐ 

οὗ (δε ροεζῃ; ο΄. Απι. τἶς “᾽ἱὉ χοῦ ἢ 855.---Οὐποογηῖμρ δι ῥγόορλεὶς 
τὐὴο ἰεαά πὴ} ῥοοβίς αεἰγα}}] ΤῊδ Ῥσορῃείβ ἤεσγε ἀδηοιποδὰ ᾶγὲ (ἢ 6 
ΤΩΘΙΏΡΕΙΒ οὗ [Π6 ῥτορμεῖς γσυϊάβ (βεῈς ΗΒ, χ)χ-Ἱν11}), της Ἀεβὶ 
οὗ ψῇοπὶ ΜΈΓ νἹ 5 οὗ ἃ ἴοο ΠΔΙΤΟῪ ρα: Οὔ 3 δὰ ἃ ἰονν ἰάδᾶ 
οἱ σοά. Μίοδα, τί (ῃ6 πα βου δ τη ρ Ραϑβϑίοη οἱ ἱπάϊρῃδ- 
ἄοῃ, ἰγεδίβ {6 πὶ 811 αἰἷΐκα 85 βϑιναγθα ΟΥ̓ ὑῃ ΜΜΟΣΙΏΥ τηοῖϊΐνεβ. ΤῊΣ 
οἰεἴ θεΐνγεθῃ [Π6 ἰοσνεσ δηα ἴΠ6 ΕΙΡΠΟΓΣ ἴγρ68 οὗ Ῥγορῆεου Ῥερβδῃ δἵἱ 

Ἰοδϑῖ 88 δα Ἕν 85 ἴῃς ἀδγ5 οὗ Μ|ΊοΔΙΔἢ Ὀθη [τ]8ἢ (1 Κὶ. 22) δῃηὰ γτὲν 

νον τ ἢ οἀοἢ συςοοοαϊηρ ρομεγδίοη; οἱ. 31} Αἰ. γ215. οἷ 76. 28. 
Βυΐ [ἴῃς ἴσυς ῥγορδεῖ, ἴῃ (6 ἴδςε οὗ ορροβιοη δηὰ ἰβοϊδίζοη, γὲ- 
τηδὶ ηοα ςεγίδίη [ῃ8ὲ 6 ΟὨΪΥ τψὰ8 ἴῃ ἰπίεγργεῖεσ οὗ ἴῃ γ}}} οὗ σοά. 
--ἸἾκὸ τὐλόη ἐμέν δἶε τὐδ ἱμοῖν θεῖν ῥγεαολ; ῥεαςεὶ Νοῖ ἴῃ ἴῃ 6 
86η868 δὶ {ΠΕ ὨΥΡΟΟΓΌ ΟΔΙ ρῥγοοϊαΐπὶ Ῥσοβρεσ Ὑ ἰμουρἢ οοη- 
βαίουϑ (Π8ἰ (ΠΘΥ ἃγὲ 411 (ἢς {{π|6 Ἰη]υγίηνς ἴῃ6 ΡΘΟΡΙΟΣ Ὀυΐ, 85 18 
βΒῃονῃ ΌΥ ἴη6 ΓΟ] οί ᾿ἴπ65, (δαὶ [Ππεὶγ σοοα Μ1}} 15 σοῃαϊ οηοὰ 

ὍΡοη (δεῖν Ῥοΐηρ μ ]} ἔεὰ δ ΕῸΣ ἃ ἰδίεσ Ἔεβπχαϊε οἵ [6 να] δηά 
Δυ ΘΠ ΕΟ οὗ ργορηθοίε8 οὗ ργοβρεγίυ, 566 [6. 85 ".--Βι 7 οπὲε 
ὑμὶς ποί ἱμίο ἐμεὶγ μιοι δ {πεν ἀδοίαγε τυαν ἀραΐπδέ πμὴηι)] [ἴ 56 6115 
[655 {κεν [δἰ ῥγεαϊςξοη οἱ πδοι δὶ νγᾶγ 18 πηθδηΐ ὉΥ (ἢ15,ἘΚ (Π8η 

{Παἱ ἴΠ6 56 ΤΠΘΓΟΘΏΔΓΥ ῬγοΟΡ οἰ ἰΘΥῪ ἃ ἱγγδηηΐοδὶ βροςῖεβ οὗ Ὁ]8.Κ- 
181} Ὡρο [Πεῖγ σοηβςυεηΐ58. ΤῊΣ τδῃ Ο Μ0{11 ποΐ σοηίΓρυΐε 

4 80 Μαετιὶ, Νον Κὶ 1,δις, ϑίον., αυ. Ἀυ.; δὸ δἷδο ἰξ Ατ. ςἰ8 
1 Ου. διιδρεςῖς τἰΐ5 εἰδυϑε ἰο Ὁς ἃ ἰδίος δα ἀϊίοι; Ὀυϊ [26 ΟὨΪΥ του υτφεὰ ἰδ ἰϊ5 Ῥτοβαὶς 

Ἑδδσβοῖοσ. ΜαδγῪ ποῖ ἃ ὑγορδιοὶ ἀεβοδθηὰ ἴοὸ ὑγοβα ὁοοβδβίου} Ηουιεσ βοιπδεΐτθα ποίδ. 

Ζ. 80 (δϑβνῇῃ.. 

δ Ἐοὸγ ἃ 5ἰπιΐϊασ ἰπάϊσυιδης οδαῦσο της Ὁγ τῆς Οτοεῖς ἱγασὶς ροοῖβ δρδίηδι νθῆδὶ βοοίμϑα γεσῃ, 
ν. ϑορδοοῖςἊβ, Αμ έζομο, τοῖο. δ. γί, Α σζανιενιποη, ττόϑ. 44 ἴχγε., νι Ἡ.. 
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ἴο [δεῖν βυρρογί 15 βιδ)εςίϊεἀ ἴἰο 5ἰδῃᾶεσ δηὰ δρυϑε οὗ νδγίοιϑ 
Κἰηαβ. ὙΆΘΥ τεργεϑοηΐ 1 ἰοὸ ΡῈ ὙδῆνεἢὨ 8 ψ1}} [Πδὲ βυςἢ τηθη ὈΆ 
ἰτεδίθα 45 ἢΐβ8 επεῆλῖθβ. Τὴδ νεγὺ γεηάογοα “ἀδοίαγε᾽ ΣΟ ΓΑ ΠΥ 
ΓΩΘΔΠ5 58) Πῖγ,᾽ “σοηδβοογαῖα, δηα 88 σγείδεγοηςο ἴο [ἢ6 τε] ρίοι8 

ΠΕΓΟΠΟὨΐἶθ5 δἰ γαυ8 δϑϑοςίδίεα τὴ (η6 δεοΐπ4] σοϊηστηθησοτηθηΐ οἵ 
ΠΟΘΙ 65; οἱ. τ 5. 125 2 76. 6' 15. 135 7ο. 4 Ὁι. λοῦ." Ὁ Ρτγορῃοῖβ 
ψὯο ἴπ8 Ὀτουρδί {Π6Ὶγ ὨΙρἢ οΔ]]Πἶηρ ἰηἴο αἀἴβρταςθ ἴογ {π6 {τ τ- 

Δης6 οὗ [Π6ῚΓ οὐ 5618 5} δη 8 566 πὶ ΠΟνΟΥ ἴο ἤᾶνα Ῥδθη ἰδοκίηρ, 

τοι ἴ86 6δι]οϑὲ {π)65 (ο΄. Ατλ. 7.2) ἐνεὴ ἄονῃ ἰο ἴῃς ἀδγϑ οὗ (ἢς 
εαΥν ΟΠ βθδη σὨυγοῦἦ 

ΘΓ. Ψ, υπάερ ἴῃ6 ἄριυγε οὗ δὴ 60] 086, ΓΕργοϑοηῖβ ἴη6 βρίγί(υ4] 
ἀδείκη 6585 Ἰηἴο ψΏΣΟἢ ἴῃ6 Ργορ οί Μ}}}} Ὀ6 ρΡ]υηρεά οἡ [ῃ6 ΔΡΡγοδοὶς- 
ἴὴρ ἀδγ οἱ ἀοοτὰ ψΏΣΟἢ (ΠΟΥ μᾶνο ὈδΘη ῥγεραγίηρ ἴοσ {Πθυλβεῖνεβ. 

---Α. Τλεγείογε, ἐξ οἱ! δὲ πῖρλ! 70ογΥ γος τυϊϑπομί υἱδίοη)] ΤὨΪ5 15 
Ὡοΐ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ ρσυγαῖϊνα ΨΔΥ οὗ βαγίηρ (δὶ ἰῃ6 ρον Γ οὗ ὑσγορῃεῦς 
᾿ηϑρῃΐ δηᾶ ζογεϑίρῃί ψ1}} ϑοου θῈ νι] Πάγανσῃ ἔσο ἴμοϑε το ἢᾶνα 
ΔΟυβοά 50. ἢ εἰ 5, Ὀὰΐ γαῖθεγ ἃ ἀθϑοτ ρὕοη οὗ ἴῃς ρστεαΐ ἀδΥ οὗ Υδὴ- 
ψοἢ (ο΄. Απὶ. ςἾ δ), τ ἢ ἀνγαὶβ (ἢ οἷο πδίοη. ΤῊΘ 515 οἵ ἴῃ 6 
Ἰεδάογβ ἱηνοῖνα ἴἢ6 ἘΠ ΓΘ ΡΕΟΡΪῈ ἴῃ βυδεηρ. Ὑὴε οΔΙ τ 165 οὗ 
ἴ[μαἴ ἀν Μ1}} βἴασρον ἴῃ6 5}! ΠοἿ ΟΡΈΠ5πὶ οὗ (ῃ6 ῥγορῃοίβ 0 
σου ὰ ἢ68] [5γ86}᾽8 νουῃαβ Πρ γ. ὙΏΘΥ 1} ἤᾶνε ὯῸ τηθβϑαρα 

ἴοσ βυςἢ {{π|68.--Α πῶ ἀαγξημδος 707 γος ιυὐπομέ ἀἰνϊπαϊοη) ΤῊΘ 

νοσὺ “ἰο αἰνίηθ᾽ 15 ΠΟνΟΓ 866 οὗ Ἰερ! πγχαΐς Ργορῃεῖς δοῦν, Ὀυΐ 
ΑἸ ΑΥ5 οὗ ἰῃς γίβ οὗ τῃδρῖὶς, βϑοοϊϑαυηρ, ΠοοσοιδηοΥ, δηά [ἢ 6 
Π|κ6.-- τα, ἐμ6 58 τὴ] δεἰ, οἰς.} ΤΏ βεσοπα Παὶ]ΐ οὗ ἴα 8:7. τε- 
Ρδδίβ δηά 50 ερἢ851565 ἰῃ6 Τποιρῃϊ οὗ (ῃ6 ἢγϑὲ ἢ]. 

ϑέσ. Ι ἀδβοῦρεβ ἰ(ἢ6 βῆδπγα δηὰ οοηξυδίοη ἰῃδὶ ψ11}} επβῃγουά 
[86 ῥρβϑουάο- ρσγορμεῖβ νῇδῃ ἰῃ (Π6 ᾿ἰρῃΐ οὗ (6 ἐνεη(5 οὗ (ῃ6 ἄδγ οὗ 
ΥὙδησεἢ [ΠΕΙΓ ΡΓΟΡΏΘΟΣ65 ΔΓ 566 ἴο ὃὈ6 1165 δηὰ [πον πα (ῃοιηβοῖνεβ 

Οἱ(ΟΥΥ ὑη40]6 ἰο τεδά (ῃ6 ψ1}} οἱ ἀοά.---. Απμά {6 5εεγς ὐὴὶ δὲ 
σεμανιοᾶ, απὰ ἐΜ6 ἀξυΐγιονς εὐἱϊ! δί.5}) ΤῊΣ ἴογῃλθ “βεεσ᾽ δηὰ “Ἥἀϊ- 
ΥἱΠΕΓ᾽ ἃσγὰ βυρρεϑίεα ὈΥ ἴῃς ορεῃίηρ 1ἴη68 οὗ ϑέγ. Υ.---Α πά ἐμὸν εὐὴϊ 

ΦΡ» ϑοῦνῖγ, Ἐς, δϑενεέσενε Κρίερταπενίῶνεν, 1. εν πεοῖέζε Κείες ἱνε αἰεη 1 -γαεῖ (τφοτ). 
{(]. Ῥίδαελε, ΧΙ, ς-6:-- Νοῦν φοσςογηὶ πε δροδῖίοβ δὰ ρτορδεῖβ δηὰ ἴῃς ἱεδοδίης οἵ {6 

κοβρεῖ, 80 ἀο γε: ἜΝΕΣΥ δροβίὶς [δὶ σοσωθβ ἴο γοῦ, τεςεῖνε δἰπὶ 85 ἴῃς 1 οσὰ. Βυὶϊ Βὲ 5}4]] το - 
τηδίῃ ἝὔἹ᾽ οἷς ἀδγ; ἰέ (ποτε θεὲ πεεὰ, μονενοσ, ἃ ϑεςοηὰ αἰϑδο. Βυὶ  ἣἢς τεπηδίη (ἢγες ἀδυβ, Ὦς ἰ5 

ἃ ἴδἰϑε ὕγορδεῖ. Απάὰ πδη ἃ ὑγορδεῖ 5615 ἰογιἢ, ᾿εὶ Ὠΐπὶ τδἶκα ποι μίης Ἔχοθρὶ Ὀσεδὰ ὑπ] Ὡς 
ΓΏΔΥ πὰ ἃ ἰοάαίῃᾳ; ἰΐ με δϑὶς ἔοσ πποπευ, ἢς ἰ8 ἃ ίαϊδε ὑγορδοῖ." 
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οουεῦ ἐμ μὲν ἰὲῤ, αἱ] οὗ ἐλιδη}}] Α σογηπιοη 5'ρῃ οὗ τηουγηΐηρ; (οἵ. 
ἘΖ2Ζ. 2417: 3 1ν. τ2. ὍΤῇς οὔρσίη οὗ Ἰῃ158 νοὶ] ηρ οὗ (μ6 1ρ δῃηὰ 
Του ἢ ἴῃ τηουχλΐηρ 15 ΝΑΙ ΞΙΥ Ἔχρ]δἰηθά; ΟΥ̓ 5οηηθ, ἃ8 ἃ βιιρ5- 

ταΐα ἴογ 8η οἰάεγ οσυβίομχ οἱ 5Ξῃδνίηρ ΟΥ̓ ἴῃ6 Ὀεᾶτα 85 ἃ ἢδίγ- οουη 
ἴο (ῃς ἀεραγίεα 5ρὶτῖϊ; ὈῪ οἴθοσβ, ἃ5 ἃ τηείῃοα οὗἉ αἰβριιῖδε δἀορίδά ἴο 
Ρτγοΐεςϊ [6 ϑυγνίνοῦβθ ἴσοπὶ γεσοσηϊοῃ δηα ἱπ}ΌΓΥ δἱ ἴῃς Ὠδηα5 οὗ 
(ῆς ἀεραγίεα; ὈΥ οἴπεῦβ, 85 ἃ τηείῃοά οὗ Ὀ]οςκίηρ ἴΠ6 τηου ἢ ἀραϊηϑβὶ 
[6 οηίγδηςε οὗ τη 8]]οου 5 βρὶγίῖβ; ὈΥ 5111] οἴμειβ, ἃ5 ἃ ἀδνίος ἴο ἀϊ5- 

σουΓαρε σου γϑδίοη 80 (ἢδὲ ἴ[ῃ6 τηουγηοΓ τ]ρϊ θ6 υηαἰβίυτθοα ἴῃ 
Ὠὶθ ρτίεῖ. [115 οὐρίπδὶ εἰσρηϊβοᾶηςε, μούενεσ, δα ΡγοῦΘΟΪΥ Ἰοης 

θδοϑη ἰογροίϊίζεῃ ΟΥ̓ Μὶςδἢ 5 ἀδγ.---Βεσαμδε ἐδεγε ἐς πὸ ἀρ διυεῦ ὕγοῦε 

Οοα] Νοὶ ἰδμαΐ 411 [15 888 σοπηθ δρουΐ βεοδιιϑε {πεῖν οτδςοῖε8 ῃδά 
θδοῃ οὗ [Πεῖὶγ οσσῃ σοηοςοσίοῃ, δηἀ ποῖ οἵ αἀἰνίης οτρίη :Ὲ Ὀαΐ γαῖ Γ 

(μὲ ἴῃ (ῃ6 Δρργοδοβίηρ ἀδυ, Ὑδῆνδι Ὑ}}} τοΐυϑα ἴο γενβϑαὶ 15 ψ}}} 
ίο ΒΘ. 

Ιη ϑίσ. ΙἼ1 Μ|ίςδῆ ἢ οϑ (Δ ΕΠ ΡἿν ἀδοίαγεβ 15 σοηϑοϊουβη 658 οὗ 
Ροβϑεβϑίηρ [86 ᾿Π 6 ἸΒρΡΟΘΏ54 016 οαυἱρηηθηΐ ἴογ (ἢ6 ῥγορδεῖίς οἰοθ 
ΜῈΙΟ, ἢ ΟρΡΡοπΘἢ (5 80 Κ᾽; ἤδηοα ἢϊ5 πηοϑϑᾶρε 15 οὗ ἃ ἰοίδ!}ν αἰδξοτ- 
δηΐ σμαγδαςοῖογ ἔτοτι ἰῃεἶγβ.--ϑι Βμέ 1, ἐπάεοά, απὶ 7μ] 97) ῥοιυεν) Ἰη 
οοηίγαϑὲ ἢ ἴπ6 νϑο  ]Δ ηρ Ῥϑευ ἀο- ργορμεῖβ ὴο ἃγὰ σναυθα ἴο 
δηἃ ἔτο ὈΥ ἜΥΟΓῪ ψανα οὗ ρυ ]ς ορίπίοῃ, ἴα {ππ|6 ὑγορμεῖ ἴογρεβ 

βίγαιρῃϊ δῃβδὰ ἴῃ {πε ᾿ἴηθ οὗ Ὑδῆνγε 5 ΜῈ]  Ὦ]Οἢ οὔΐθη οοσαρ 8 ἢΪπὶ 
ἰο ἀείν [ἢ6 ρΡορυϊαγ ννῖ}]}1. Μίςοδῃ Κηονβ ἢς 885 βίγεηρίῃ βυβηοϊοηϊ 
ἴογ ἃ}} ἢἰβ πθεάϑ.-- -Τὴς ορίγὶξ οὐ Υαἤιυε ἢ] Α ῥγοϑβαὶς ρ]οβϑ ΕΥ̓͂ βοζῶς 
οαΣοῦ το ἀξεχηθά 1ΐ ὨΘΟΘΘΒΑΙΥ ἴο ἱπαϊςαία ἴῃ6 βουζοα οὗ Μίςδῃ 5 
Ρονεσ. [58 οχίγδῃθοιϑ σῃαγδοίοσ 15 ϑῆονῃ ΟΥ̓ ἴῃς ἔδςΐ (Παἴ 1 ΔΙοῃς 
οἵ ἴῃς ἔουγ δἰ ρυΐε5 15 δοςοπηρδηϊοα Υ ΤΙΝ, ΌῪ 115 υππδίυγαὶ ροβὶ- 
ἴοη ἴῃ [86 86 γ]65 οἵ ἔουγ, δηα ὈΥ 118 ν]οἸδίοη οὗ (ῃ6 τηείγ δὶ τηονο- 
τηεηΐ.---Ο α μά ἡμδιοε αμᾶ εἰγοηρ}} ΤῊΣ Εἰπηθ- ϑεσνίηρ Ρτορῃοῖβ ἃΓῸ 
Β|16εἀ τι δηὰ ἰπβρίγεα ὈῪ ἴῃς ρβορ θ᾽ 5 ρὶ 15; Μ|οδἢ᾽ 5 ἱηβρ᾽ γδοη 
δηὰ 5 ϑἰδςοῃ σομα ἔγοτῃ ἢΐ8 (οά-ρίνεῃ 5θηϑ6 οἱ τρί δηὰ [8 
ΘΏΘΓΡῪ ἰπ ἴῃς εηξοτοογηεηΐ οὗ τὶ ῃϊθουβηθ 88 ὩΡΟΩ ἢΪ5 ςοηΐετηρο- 
ΓΑΙΕ5.---Τὸ ἀδφοίαγε ἰο .Χ]σοοὗ ᾿ἷς ἰγαμδργεσοίοη ἀπά ἰο 1ςγαοὶ πὲς σ΄") 

ΤῊΪ5 ψγ5 ἴῃς ἴΔ51Κ ἴο ψ ῃϊςἢ Μίοδῃ δηά 811 (για ργορῃεῖβ [611 ἱῃθπ- 

βεῖνεβ 8164, ἴο ἀδποίηςε δηά ἐἜχροϑβὲ βίη δηά ἴο μοϊὰ ὉΡ ἴῃ Ἵοῃ- 
(τΑϑὲ νὰ 1 Εἰσῆοῦ οοποεροηβ οἱ σοα δηά ἀυίγ.--- 18 βῖγ. [υ- 

4 80 Βο,, Ἐγ.. 



ςτὸ η 

ὩἾ5Π68 ἃ ἰηΐ 88 ἴο ἴῃς ᾿ΘγοΠοΪορυ οἱ ρσόορῆθογ. ΤΈο (συἢ5 ἐπυη- 
αἰδῖθά Ὁγ (ἢ6 ργορβεοῖ ψεγὲ μοί [πη ρβ τπροβεα Ὡροη Πΐπα ἴτοτα τ] ἢ- 
ουῖ, Ὀυΐ [π6 σμοϊοεϑί ροβϑεββίοῃϑβ οὗ ῃΪ8 οὐτῇ ἱπη6Γ βρ Γϊ, (ἃς ργοάυςίΐ 
οἱ Ὠΐ5 οσγῃ αἰν μον ΠΠυμλϊηδἰοα ἐχρεσίοηςε, ορϑεσνδέοῃ, δηὰ τχθαϊ- 
ἰΔοη ρου ἴδε ῥὑσγδςίίςδὶ ργοῦθπλβ οἱ 116. 

1. ΟΡΙΪϊζαίοσυ ἰάδα 11ε8 ἴῃ 05) μὉ 5] Κ, 1291 Δ. ηοῖ ἴῃ ΠΡῚὉ] Οε5. 
ἐμ 1, Ὁγ, δ 95. Οἡ ἔοσοαδ οὗ [ἢς τβοίοσὶοδὶ αυσϑβίίοη, ο΄. 668." "9 ε--- 
2. ΠΡ] Οτ. νὴ ἰβ ξυρροχίεα ΌὈγ ἴδε Ὀαΐδηοε 1 ἔασι 5ῃ68 ἔοσ ἴῃε τγοποσυΐ. 

Δ, δηὰ δος ἔδοϊ ἴῃδι 2 δηὰ Κγ͵ὺ δοσοϊζρϑηνυ Ἵϑοῦ οἵμοσ ᾿υ8ὲ 85 σοι Δεν 

83 "3 δηὰ πριν; Ὁ. Ῥε. ς2᾽ 2811: 2.1: Ῥσ χόϑϑ Ν. 24:8..---38. γχ0] ἀπ; ποὶ 

ἔτοτω δ, 10 ὅγεαξ ((9 ΒΌΏΒ. δὐὰ ΗΠ Ρ7}Β..), Ὀυΐ ἔσοτω Ε 

ἐο ἰαν δαγε (80 Βενδῃ, οἰϊεὰ ΌὉγ Μασγῃ), οσα πα σῖν υϑεὰ ἰῃ ΑΤ. ἰο ἀεποῖς 

1δς ἐχροβυχε οἵ νῖοεϑβ οσ ἔδιι 8; υ. 1.δῆς, ζεα. 2410.---Ἰ 0}} “ απὰ τῤγεσὰ 

ομί, ΜΒΙΟ; ἀοεβ ποὶῖ 50 [ες ἐο ]Πουνης ἴση δ; 1 ἰ5 ὈδΟΥ ἰδ θη 85 ἃ Ὀγ- 

ἔοστῃ οὗ Ὀσρ, υϑεὰ ἴῃ ΟδΔ] οὗ ἴῃς Ὀτεδβκίηρς οὗ Ὀσεδα δηὰ ἰῃ Η!Ρἢ. οὗ ἴῃς 
αἰνϊάϊηρ οὗ τὰς Βοοΐϑβϑ οὗ δηΐπη8]5; ο΄. Νὅ. ΖΑ.1, 417 7... ΤὮε βεαύςδηςα οἵ 

[δη865 ΠοΙΟ ἀοτηδηά 8 "0").--- 22] Οἡ δθβδηςς οὗ δγξοϊο, ζ΄. Κὅ. 159] .-- 

τσ] ΟἿΪΥ Βεῖε δηὰ σ 8. 2'., δυΐϊ οοηίοχί ἴῃ θΟΙΉ ο8565 τε 6:5 [5 σεη- 
Εζὰὶ] 83εη586 αυἱίε οἸεαγ; οὐ, Ταρᾶγάς, ζ᾽ δεγείολέ, 88; Ἑτταδη, ΖΟΜΟ. ΧΙῚ, 
121.---4. ΓΟ") ΤΏς 7υβϑῖνς, 85 ἴῃ Α͂Ι, 15 σ!τπουϊ ΔΩΥ οὗ [15 “Βαγδοιοσίβεὶς 
ἔοτος Ὠετα; ἰΐ 18 τηοβὶ δαϑὶὶγ δοοουηϊεα ἴοὺσ 88 ἃ οδβὲ οὗ ἀείεςῖνε της 
οὗ ἴδ ποσιωδὶ] ἱπαϊςδίϊνε ἔοσσα, Ὀσ. ἢ 15, αΐ ς΄, Κῦ. 1156. ἩἘὶςἢ δισὶθ- 
αἷἱε8 ὃ ἴο “(ὃς νονεϊ-ορργοβϑίης ἰπθυδησε οὗ ἴδ6 ΘΟ ϑΟΠΔΏ18] εηνίσοη- 
το η᾽"; 6 ε8. δ1ο9 Κ᾿ ΙΓ Ὦ ἐχρίαΐης ἔογιῃβ οὗ [15 Κη 88 οἰΐεῃ οδυβεὰ ὈΥῪ 
ὨΘΟΟ551[165 οὗ τὨγίδπ; δηὰ Ηρί. το ς8]]5 1ἴ δὴ ΑΣδιπδίςΐβη).--- Ὁ Ν9] ΕῸΣ 
δἰ αν υβαρο, ο΄. [ὰ. 657: 5. 2816 Νυ. 2η}.2 Καὶ. 173, υ. ΚΚὅ. " δὲ ε͵--δ, Ὁ.)9)] 
ϑεσνίης 88 (δε ὑσοίδϑίβ οἵ ἃ ςοηἀϊοη, 6 658.} 116 ν,.-Α6Α, πρϑπὶ] Οὐ 34 ρεῖβ. 
5. ἴεπι., 88 ἰη ΑἹ υβεὰ ἔοσ πδίυγαὶ ρμεηοσηςεηβ, ο΄. 668. 142; Καὶ ὅ. 2 
Βυὶ (δε ΡᾶΓ8}} 6 1531 ἀστλδη 8 ἃ ποιη.---. ὈὉ0Φ] 1,11. .« νιμσίασκε; οἵ. 2 

5. τ03 (ὦ μύσταξ); οὐ τοοί, τ΄. Βασίῃ, ΖΟΜΟ. ΧΙ, 633 δπὰ 7ςηβθη, 
ΖΑ. ΝΊΙ, 218.---8. πλῖν ΠΥ ὯΝ] Οα ἐυποϊοη οὗ τΝ δετςο, ο΄. Κὅ. ̓  360, 
Τῆς “της τὶ τ ΕΙς ἢ’ 8. ἀϑυδ!ν ἑουπὰ ἰπ ἴῃς δος. αἴϊοσ κῦο, πῆεη 
υιϑεὰ ἴῃ (δς ΟΔ], δπὰ σἱπουϊ ἴμ6 5'ση οὗ ἴῃς δος. Ἄνθη τνθη ἴῃς πουῃ ἰ5 
ἀεδηςεά; ε. σ. Ὠϊ. 4349 70. 2ο!1; θυϊ ςα568 ἢ ΓΝ, 85 ὨΟσο, ἃσὰ ποῖ νδηϊηρ, 
Ἤ. ξ. Ἐχ. 811 ἘΖ. τοί. 1,658 ᾿Πἰκοὶν ἀοεβ ΓΝ δανα Ῥσεροβ᾽ 0.8] ἔοσος “στὰ, 
“Ρ»γ,᾽ σου, 88 βεσβαρϑβ ἴῃ Οπ. 4!. 
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δη. Τῆς οονι οἵ 1ςγαοὶ (3 2). 

ΤῊΙ5 15 [86 οΟἸἰπηὰχ οἱ Μ|ςΔἢ 5 υἱΐεγβῃοεβ. Ηδ Ποῖα ῥτοὺρϑ8 ἴο- 
ξείῃοσ ἴῃς ἴῃγτες Ἰοδαϊηρ οἶ48965 ἴη Τυάδῃ, ἴῃς ῥγίμοεβ, ρτεϑίβ δηά 
ΡΓΟΡΒεῖβ, δηἀ ἰᾶγ8 Ὁροὴ [Β6πὶ ἴῃ6 {1}1 ΓΕΒΡΟ ΒΙ Ὀ1 ἕοσ ἴΠ6 8Ρ- 
Ργοδοβίηρ ἀονγη4}} οὗ ἴῃ σΔρ1[8] οἰ Βὶςἢ δ ἰογείς 15. 

ϑέΓ, 1 τερϑδίβ ἴῃς δά άγεββ δῃὰ ἴῃς οὔαγρε τὶ τ ]ςἢ (δε ῥγεςθά- 
ἷῃρ ογϑςϊα ορεηδά, Ὀυΐ δ(ἀ5 ἴἰο (με πὶ ἃ ἔυγίῃεγ βρεοῖθο δοσυβδοη 
ίο ἴδε εἴεοςί (δαὶ ΓΔ} 8 ΓΌ]οΓ5 ἢᾶνο ἰΓοα ἴο 65 Δ] 15 [86 Ῥγσοβρεῖ- 
1 οὗ Τογιυβαίθηι ὕροη ἴῃ 4515 οὗ ορργεββίοῃ δῃὰ τηυγάεγ. ΒῈ. 
ΠῚ ἀδοΐαγοβ [ῃδὲ ῥγίμοθβ, ὑγίθβίβ δῃ ἃ ργορῃοίβ αἰϊκα ἤᾶνα 811 υϑεά 
{Πεἷγ οἶοε5 ἔογ [μεῖγ οὐσῃὶ δηγ οὨτηθηΐ (σγουρὰ ἴἢ6 Θησουγαροιηθηΐ 
οὗ ὈΓΡΟΓΥ δηὰ ἰγαυά, δηα ἐχροϑοβ ἴῃ6 14|1ΔοΥ δηὰ ζαϊυυ οἱ {Πεὶγ 
ΓΟ ΙΔ πο 6 ὕρου [δα ἔανουγ οὗ Ὑδη σε ἢ ἴογ ὑγοίεςοη ἔγοπι 8411 ΠΔ ΠῚ. 

ϑέσ, ΠῚ ργοπουηςαβ βεηίθηςε : Ὀεσδιι86 οἵ (πεῖν ον] ἀδο 8 Γεγι58}6Π) 
Ψ11 ΡῈ ἰοίδ!γ ἀεϑίγογοα δηὰ Ὀδοοπλα ἃ ᾿γαϑίε δηὰ ἀεϑβοϊαϊίοῃ. 

ΗΞΑΚ τι ϊ5, ποῦν, γε δεδάς οὗ (ες δοιιϑὲ οὗ δοοῦ, 

Απὰά γυΐϊεῖβ οὗ ἴῃς πουδβε οὗ [5γδε]; 

ΝΟ δῷῦδος ῥυδίϊος, 

Απὰ νῬεσνεζί 4]1] ἴπδὶ ἰβ γσίσδῖ; 
ἯὟΝΒο θυϊΠὰ Ζίοη τὶ Ὀϊοοά, 
Ατιὰ 7εγυβαίοπὶ τ ἰηπίαυϊγ. 

ΗΞΚ οἰίεῖς ᾿υάρε ἔοτ 8 Ὀσγίρε, 
Αηά ΔῸΣ ὑσίεβϑιβ χίνε ογδοὶοβ ἔοσ δίτο, 
Απὰ Βοσ ὑσορδεῖβ ἀϊνίης ἔοσ ὩΟΏΟΥ; 
Υεῖ ὕροη Ὑδανεἢ ΠΟΥ Ἰεδη, βαυίηρ, 
“158 ποῖ Ὑδανε ἱπ ἴδ τά ϑὲ οὗ υϑὴ 
Νο ενἱ σδὺ Ὀεΐδ]} υ8.᾽" 

ἩἨΕΒΕΕΒΈΕΈΟΒΕΒΕ, οἱ δοοουηῖ οὗ γου, 
Ζίου Ὑ}1} Ὀς ρἱουρῃςα 45 ἃ δεϊά, 
Απὰ Τεχγυβαὶεπλ νι. }} θδοοιης συ ΐηβ, 
Απὰ ἰδ τιουηίϊδίη οὗ ἴδ πουβὲ ἃ πίσῃ-Οἷδος ἰῃ ἃ ἔογεβί. 

ΤῊ 18 ἰἢς ἄτξί ἀεραγίυγε ἴῃ ἴῃς ρσεηυίΐης τηδίοσαὶ οὗ Μίςδα ἔσοτῃ ἴ86 
Ὡοσῖὰ οἵ ἰῃς ἔουτ-]ης 5ῖσ.. Ὁ. (ΕΒ. 3800) δηὰ Μαγῖΐ οσχαηΐβε βυςἢ 3118. 
Βογα; δαϊ ἴο ἀο 80 ἰ5 ἴο νἱοἶδῖς ἴδς ἰορὶςα] οοπῃθοϊϊἯοη. 5)2 οὗ νυ. 18 ἰς 8 
οοητἰηυδοη οὗ ἴῃς ἀἰτεςΐ δά ἀτεββ εταρίογθὰ ἴῃ ν. ", 1 ν. 11: ρ85568 οὐῈσ 
ἰηῖο ἴῃε 34 ρεσβ.. ΤὨς ἴδγες ς]45865 τηδηἰοησὰ ἴῃ ν. 11 θϑοης ἰορεῖβεσ 
ἴῃ οἣς 5[5., θεΐης 811} σβαγρεὰ σ᾿ ἴῃς βάγας Ἵσίτηδ; ὑσίποςβ, ρτὶθϑὶβ δπὰ 

ῬΙΌρδεῖβ ἔοσιῃ ἴῃς γτεδὶ ἰσἰυσηνίγαϊς οὗ ἰγϑηβϑργοβϑοῦβ ἔσοια ψὨΐοΒ (Π 6 

ῬΓΟΡὮΟΙβ ΤΑΥ͂ ποῖ ὃς δερτεχαῖοα, [δῶσ δηὰ δεν. ἱπ 1Βεῖσ διϊεσαρίβ ἴο 



τ ήδον 7 9 

ΟΆΣΙΥ ᾿ὨσΟυΡὮἢ ἃ 4.3. 32 οἵ 7. 2 σαονοσηθηΐ 60 στεδὶ νἱοΐδηςο ἴο ἴδς ἰεχί. 
Βοίδ ομαἱῖ ᾿ἰπ68 1--2 οὗ 51:. 11, 5βἰτωρὶν δδοδιιβε οὗ ἰδ 2-3- 3 τυονοπιθηΐ 
ἰοσε ἑουηὰ (90 αἰ3ο συ., νδο υγχεβ ἰ6 σἴδηρε οὗ ΡΕσβοη 88 1 υτ ΡΠ ΩΣ 
οοπηεοϊίζοη δεΐνεοη ν. 19 δηὰ ν. 114), ᾿κοτυῖβα 150 ἔσοσα ἴῃς ορεηίης οὗ 

δ. 1. Νοὶ ΟἿΪγ 80 θυὶ [,(δδγ δηἀ5 1 ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ ἴο ἰηνεηῖ δὴ δα! Ποη Δ] 
ψοχὰ ἴῃ Ἕδοὴ οὗ ἴἄγος [ἰὴ 65 ἰῃ νυ. "- 19 ἔοσ (86 5αῖκο οὗ ἴδ τχοῖσο, ψϊε δῖον. 

ΔΟΟΟΙΊΡ 158658 ἴΒ6 8δτης ἐπα ὈΥ͂ σεροδίίης ᾽6 δέζεσ "Ὁ δηὰ ἰσϑηβροβίης "3 
ἴο ἕο] ον 190, ΑἹ] 118 86 δ ῃγ8 ΔΙΌ ἾΤΑΣΥ δηὰ συ ρετῆυουβ ἱπ ἃ ἰεχί ἴδδὶ 
Σοδ 8 85 ΞΙ)ΟΟΤΩΪΥ 85 ΑΙ ἀος58 Ποζα. 

9. γνη] Οἱ. Ὀγ Μαγίὶ, δεν, δῖεν., Ηρε,, Πὰ.; ο΄. ν. 1. ποῦ] Οὐα. ὃγ ἶνε., 
Μασί, 1,δδγ., δῖεν., θα., Ερε,; ο ν.ἴ.-ὸὐδὴοὲὃο. .. 2Ρ»}] Ιηςετοβδηρθά ὈΥ̓ 

ΦΑ.- ΡΥ] ὦ 85 ἴῃ ν. 1.---πφ.5] ὦ Κα Ἡ ὦ "]..-10. 5,23] Ἐὰ. )3, ῖι 
ὦ οἱ οἰκοδομοῦντες; 5ο  Ἐ ὦ ἀπὰ γΥε., Ος., Οογίξαι.. Νον., θα., Μαχί, 
ΗΔὶϊ., 1(δδσ, δῖεν., νδη Η., αυ..--11.. πο] ὦ Ἐ ν]..---τν} Αᾳ. Θ ἐφώτι- 
ζον, ῬΤΟΌΔΟΪΥ ςοηποοίίην 1 ἢ ὌΝ. Ο ἀπεκρίνοντο.---18. γν] Οοτγίξα. 

π53.- }»} Ἐα. Ὀυν», 85 ἴῃ 76. 26:8; 30 8 οοὐά. οὗ Κεηη. δπηά 4 οὗ ἀς 
ἙῸ Ὗε., Νον,., Μασί, Ηδὶ., ϑίεν., συ. Ηρι., υ..--0.} Ἐ εν ῥὶὲ; σ΄. ὦ.-- 
ΓΊΌ29] ΕΑ. γρ30, ψ "ἢ Σ εἰς ὕψος ἀπά Θ εἰς βουνόν; 5ο ἾΥς., Νον., Οοτίξαι., 

θυ., Μασ, Ηδ]., συ.. ὦ 885 εἰς ἄλσος, α ργονε (80 4130 ἰη 76. 26:5; 
εἰϑενμεσε ἰΐ σερσγοϑοηῖ ΠῚ ΦΝ); ο΄. ὦ δ διϑῦ,, α τυοοάεὰ γερίοη, 
ΨΏΙΟΒ 068 ποῖ ΠΟΟΟΒΒΑΣΙΪΥ ὈΓΕΒΌΡΡΟΒς ἃ τεδαϊης Γ"2, θαϊ 15 Ὀεϊίεσ ἐχ- 
Ῥίδϊηδὰ 88 ἀυς ἰο ἴδε ἰηθυθηοςς οὗ ὦ. Ὅς υβὲ οὗ (ἢς 55. ἰῃ ὦ 15 ποῖ 
ςοπο] υϑῖνα ἰη 1156}, βίηςς (65 τοπάοσηρβ οὗ "22 δ.ὰ 30 νασί δα ἴῃ σβᾶσδο- 
(Σ (δὲ ἰεδϑὲ [δἰσίθθη αἰβοσθηΐϊ οἡ65 ἴῃ ἴα ΟἿ.) δηὰ σοϊδίίνεϊγ ἢθοά 685 
οὗ θοῦ; οὐ δ. Κ. τ (ἢ. 2139 Ὠϊ. 2218 ΝῸ. 124 15. 146 τς 16:3 7ς. 

"" Σ οὐ ἴδε οἵδοσ Ἠδηΐ, 80 δι 858 ἰΐ σδὴ ὃς ἰδϑίεα, 15 ἐδ {μέ} ἴὸ 1ἴῈ 6 

ἴογμι οὗ 18 οτἱρίπδὶ ἴῃ 115 ττεδίσαεηϊ οἱ (818 ποσὰ (6. Κ. 2 5. τ σ Κ. 
123 138 τς 42 Κ΄. χη. 8᾽ 235 3). 

ϑίζσ. 1 οἤδγρεβ (Π6 Ἰοδογ5 οὗ ᾿υἀ8}} τ] ϊ Ὀεϊταγίηρ ἴδε {τιιβὲ γοὸ- 
Ροϑβϑά ἴῃ [δηλ 845 (ἢ συδγαϊδη8 οὗ γυ1ἢ δηὰ [5 ς6. 1,1π681 δηά 
2 ἍΓΕ ἃ νεγβδ]ὶ γερειίοη οὗ [π6 σοστεβροπάϊηρ 11π68 ἰῃ 5. 1 οἱ [Π6 
ὈΓανίουβ βεοοη; 3 δηἃ 4 ΔΓδ ἃ ρᾶγδρῆγαϑβε οἱ (ἢς ἰδίίε 84] οὗ [ῃ8 
ΒΔ Π16 81Γ.; ΜΈΣ ς δπὰ 6 δά ἃ πεν ἄρυτε.---9, 4ππὦ ῥεγυοτνί αἱ ἐλιαΐ 
45 γίρλῆ 1Δ1. “τίβι 811 (μὲ 58 βίγαιρῃτ᾽; δρρδγεῃν ὈΥ ἰῃβο]εηΐ 
ἀεἤδηοε οἱ αν σαίμεσ ἴπδπ ΟΥ̓ |εβυϊς 8] ἱπιεγργείδοῃ (Βογθοΐ. 
ΓΤ. 15. ς3,.-.--10. τῦλλο διά Ζίοι εὐ δίοοά απὰ .7εγμδαίεηι τυὐὰ 
ἐπὶφμ}}}] ΤῊΣ ῥγορῃοῖ ἀδηοιηςεβ ἃ σϑίοσια] ὈγΟΒΡΟΓ Ὑ ὙΠ Οἢ 15 
βαβθὰ ρου ἴΠ6 5ρο]ϊδίίοη οὗ ἴῃς Ροοσ δπὰ (ῃς σοηδϑοοδίίοη οὗ ἴα 
ΡΓΟΡΕΓΙΥ͂ οὗ [ἢ ἱπποσεηΐ σομἀομηηδά ἴο ἀεδίμ; οὖ τ Κ. 21 Ατὰ. οἷ 

Ηο. 4215. τ᾿ 76. λα! ἘΖ. χηἷὖ. 
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ϑίσ. Π| ἢγϑὶ Ὀτΐη,5 δὴ δοουβδίοη οὗ ὈΠΌΘΓΥ ἀραϊηϑβι 411 [με Ἰεδά- 
ἷηρ οὔῆς4]5 οὗ σονεγητζηδηΐ, οἷν! δηὰ γοϊϊρίουβ; [ἤδη σοηίταϑίβ τὶ ἢ 

[Πεὶγ ἀεργανεα τρογὰρ δίδία {πε 8198 βαουΓΥ ἰῃ ὙΔη τ ἢ 5 ῥτὸ- 

(οπρ Ρτεβθῆοα ἃπηα ρόνψεσ. 11. ΕΠον οἰμῖοίς Ἰμάᾶρε 707 α ὃγὶδεὶ] 
Τυαϊςεῖα] ἐυποῦοῃβ ψεσε ἌἼχογοίβοα ὈΥ̓ (86 ΒΙρῃαβί οδῆςϊδ]5; οὕ. 2 5. 
1, ΒΙΌΟΓΥ 885 αἰνγαγϑβ θεθη ομδ οὗ ἴδ τηοβί ργδανδίθηϊ νὶςδβ οἵ 
οτεηίαὶ ρονεγησηθηῖ; Ἐν ΈΓΥ ΟΠςα] ἢ85 ἢΪ5 ὑσῖςς ;Ὲ οὐ. γ5 18. τ τὮ 
ἴῃ β 0 ἃ ϑυβίεμι (86 ῬΟΟΓ σηδπ δ48 πο Ἑςἤῇδηςε.---Α πᾶ Με ῥγίεσίς 
εἶνε ογαοῖθς 707 ᾿ἶγε] ΤῊΘ ΟὨΪΥ 81} υϑΐοῃ ἴἰο ῥτθϑίβ ἰη [ῃ6 ῬοΟΚ οἱ 
ΜΙοΔΒ; ζ΄. Ηο. 69 τοῦ [5. 287. Τα τηοϑβὶ ἀϊ οὶ οά565 ψαγα Ὀσουρῆϊ 
ἴο ἴῃς ῥγεϑβίβ (μδὲ (ὩΕΥ πυρῃϊ οδίδίη ἴῃς Ἰυάρτηεηΐ οὗ δῦννε ἢ ἀροη 
ἴΒεια; ο΄. Εχ. 18" δ. 15, 287 Ὠΐϊ. 1η5 3 215, 51.118 Γ ϑᾶρα 511} εχ  ϑίβ 
ϑιλοηρ ἰῃ6 Βεδουΐη. Τἢα ῥσορμεῖ (ἢ}8 πᾶ κε ἰῃς6 ἰεγγί 0} ]6 δο- 

οὐυβδύοῃ (ἢ (ῃς ργεϑίβ πγδηϊρυ αΐε [Π6 ΟΥδΟ]6 1ῃ 0 ςἢ ς8565 ἴῃ (ἢ 6 
Ιηἰεγεϑί οὗ ἴῃς τὶς δηὰ ρονεγίαϊ δηὰ ἴο {πεὶσγ οὐσῃ Θησὶ Ὠθηῖ.--- 
Απμά μὲν ῥγοῤλεὶς ἀϊυΐμο 707 πιορθ)) ΟΓ. πιοίς ου ν. ὅ. [ἰ 15. ποῖ 
ΤΊΕΓΟΙΥ ἴΠπδἴ ΡΔΥ, ανθη ἤθη οἴδεγεα δηὰ γοοεϊνοα ψ] ἢ (6 ρυγεϑί οὗ 
τηοίνε8, 15 ἃ σοῃϑίδηϊ τηδηδος ἰο 6 ΔΌϑοϊυϊα ἱπάδρεμάδησε δηάᾶ 

[γεβάοιῃ οὗ ἱπουρῃϊ δηα βρεεοὴ ψἱϊβουΐ ὩΣ οἢ {τα ῬγορῃθοΥ οδῃ- 
ποί]ἶνε; Ὀυΐϊ [ῃ656 ϑοοίϑαγυηρ αἀἰνίπογβ μάνα ἀ6] 1] γαΐίεὶν 5ο] ἃ ἐπετη- 
βεῖνεβϑ ἴο (6 δίρῃεβί ἱἀάεγθ. ΑἹ] ἴῆγθε οὗ ἴῃς ἱπῆυθη 8] ο]85565 

ἃΤῈ ΤΟ ΟΥ-ΠΔα .--- οὐ, μροη Ὑαπιυεῖᾷ ἐλον ἰσαη, ϑσαγὶμρ) ΤΏδδ58 

ΤΟΙ ἅΓα ποί Οοα]α85 στη ]βοσοδηΐβ; ΟἹ (6 σΟΠΙΓΔΙΥ, ΠΟΥ τ ΔΓ ἴῃς 

Ἰΐνεσυ οἱ τγε]ρίοη δη (ΠῸῪ Ἄσοπρταίυϊαίς {ποιηβεῖνεβ Ὁροὰ Ὠᾶνΐηρ 
[86 βυρροτί οὗ Υδῆνψε]".---ἱς ποὶ γαδιυεῖ ἐπ ἰδς πηαϑ οἵ μὴ Νὸο 
ἀϊξασίον σαπ δείαϊ! μ5)] Οὐ. Απι. 42. ΤὨϊ5 νὰβ8 ἴπ6 ογὺχ οὗ ἴπ6 οου- 
ἢϊςεὶ Ὀεΐγνεε ἰἢ6 ῥγορῃεῖς δηὰ [6 ρορυΐδσ σοποερὕοηῃβ οἵ Οοά. 
ΤῊΐβ σοηνςἤοῃ οὐ (ῃ6 ραγί οὗ [πε ΡῬϑορὶβς ἴῃ ρϑῆθγαὶ τηδάς (ἢς 

Ρταδοῆΐης οὗ Απηοβ, ἤοβεα δῃὰ Μ|ίοδὰ ϑουηὰ [κὸ ἴσεάβοι δηὰ ἀ15- 
ἰγυϑὲ οὗ Υδῆνεῃ. [1 15 ποῖ ᾿πργορ 8 0]6 {πῃ8ὲ [Π6 ῥγεβεηςα οἱ [ῃ8 
[ἜΤ ΡΪ6 ἴῃ 7ογβαίθσα 88 (ἢ6 Ποδάἀαμυδγίογβ οὗ Ὑδασεῆ ρανε δααθά 
βίγεη σι ἴο [18 ρορυΐασ Ρεϊεῖ, οἵ. 76. 57. ΤῊδ σοτωσηοη σοποερ- 
ἴοι οὗ Ὑδιν ἢ ννὰ5 τοί γεὶ ἱηΐοστηθα τ] (6 οἴ ΓΔ] ἰά64]1. Ῥετγ- 

ἔοστδηςα οὗ ἴῃς σογοηοῃΐδὶ τγὰ8 ἱπουρῆϊ ἴο ΡῈ ἴῃς εβϑεῆςε οὗ 
Το] ρίοη; Ὑδηνν ἢ σαγεά ἴογ 16 τοσο. Αραϊηβϑὲ (18 δστοσ, ἴῃ 6 

4 Νὅ. δλείελες ἰγοης Ἑαείογε Ἡ ἰδίου, 1313 [.; Ὠουβῆιν, Ανγαδία Τεδενία, Ἱ, ὅογ, 11, 20; 

ΟΑϑω. 308. 



1} Β8Ὶ 

Ῥγορῃοίβ τῇ ομα σοηϑοηΐ ἰπϑἰϑίοα (αὶ ὙΔΏνΕ ἢ 8 ΒΌΡΓετης ἰηςεΓ- 
εϑί ψβ εἴῃϊςδὶ, ποῖ τυ σᾶς. ἩΪ5 ἀεπηδηά ἴογ σὶρ ϊθοιβη 655 

τν85 ΓΏΟΓΟ ἰηβἰβίοης [8 15 ἶονα ἴογ [5βγϑ}]. (7). 65 5 15. 1517 Αγ. 
ςὮ21 Ἠὸ. 65, 

Θ.γ. Π]1 τὐστ8 οπμοα τηοσγὰ αἴγεςοῖν ἰο [ῃΠ6 οὔδη 6Γ5, ἃ5 ἴῃ ϑέγι 1, 
δΔηα Ὠυγ}5 ἸΡοη ἴἤοτα (ἢ6 ΓΕΒΡΟΏ 5: ΟΠ ἴοσ (6 ᾿ρεηαϊηρ γυΐη οἵ 
76γυ5816π1.---12, Τιογείογε, οπ ἀσσομηξ οὗ γομ] Τῆς 5εηβὲ οἵ ἱπαϊ- 

νἹ 0.2] ΓΕΘρΡΟ 510] [ΟΣ δἷη μδά ποῖ γεῖ ἀενοὶορεα βυ ΕΠ ς]ἜΓΥ ἴο 
ΓΪ56 ΔΩΥ αμαϑίίοῃ ἴῃ [6 Ὀσορῃο᾽ 8 τη 85 ἴο {πὸ 7υ5ςς οὗ ἀε- 

ΒίΓΟΥΩΡ ἃ ὙΏΟΪΕ6 οἰἰγ ἔοτ ἴῃε 5η5 οἱ ἴῃς Ἰεδαϊηρ οἰ ζεηβ8. Βυΐ ὄνεῃ 

50, ἴΠ6 51η5 οὗ {πε ρορυΐδᾶος δ ἰασρε οσίεὰ ου ἴοσ ᾿υάρτηθηΐ ] ἢ ΠΟ 
υποογίδίη βδουηᾶ. Μ|ιςδῃ ἀοοβ θυΐ ἔχ ἴΠ6 ΓοΒΡΟ 51:11} ἴον ἰοδά- 

ἷπς ἰῃς ΑΥ ἴῃ 51η δῃηά ἔπεσεν ηρ Ποπα συ ἴο [Π6 σοη ϑο θη 68 

οὗ ἴμοβε ἴῃ ρονεσ.--Ζίοη τὐὴἱ δὲ ῥἰομρἠεά ας α δε] Α ἤἄρυτε ἴοΓ 

ἰοί8] ἀεδϑοίσυςοη; (ἡ. Ρ8. τ2οῦ. Ζίοῃ νγὰ5 ἴῃε πᾶγηδ οἵ (με [εθυϑ᾽ῖα 
βίσοῃρῃο ὰ οἀρίυγεὰ ὈΥ Πανίά (2 5. 5“. ΤῊΪΐ5. νγᾶβ8 ὑσορ δ ]γ ἰο- 
οδίεὰ ου ἴδε βου πεσῃ βορε οὗ {πε ἢ] ἴο (6 οαϑὶ οὗ ἴῃ6 Τγγοροθδῃ 
ΆΠεν. Βυῖ [86 πᾶτὴδ βοοῇ σϑπλε ἴο θὲ Δρρ]]εα ἰο πε δη ἴγα οἰ, 

ἴῃ ΜΠ ΙΓὮ 56 η586 11 15 δ] ογεὰ ἤοσα ἴῃ ρᾶγα 16] 18γὰ ἢ ὁ 7 ἐγ 58] 6 π᾿ 
Δηὰ 4130 ἰῃ ν. .-πὰ "εγμδαίεηι τυὴ]] δόοοηια γμΐη5] ΜΙΊςΔἢ ψγὰ5 (Β 8 
Βγϑὶ ὑσγορῇῃδί ἴο ἰῃὨγεδίεη [πάῃ ἢ [6 Δη!] Δ Ἕοη οὗ 115 σα ρΡὶἰΔ]; 

δυΐ ὲ ἀοεϑ8 580 ψίποιΐ ἃ ἰΓεοσ. 76γυβα θη) 8ἃ8 (Πς6 σεηΐγα οὗ σοῖ- 
τυρίοη δῃηά ροϊ]υὔοη (1) πιυδὲ ΡῈ οαἱϊ ουΐ οὗ ἴῃς Ὀοὰγ ροϊ ες, Ἰεϑὶ 

ἴῃς Θη γε πδίοη Ὀδοοτὴα οοιτυρὶ δηἀ με ϑἢ. Η158 Ὠδαγί ροἊβ ουἱ 
ἰο ἴῃς ρεδϑαηΐ ἰδγιηεγβ οὗ ἴῃς ἢ] 1514 65 οἱ [τἀ δῇ ἴῃ ρᾶϑββίοηδίθ 5γπ)- 
ΡῬδίῃν σι ἴθ πλ ἴῃ {ΠΕ6ΙΓ ΤῊΊΒΟΓΥ δηα στοηρ, Ὀυζ ἢ6 σδῃ σοη ἀθη 

1Π6ῚΓ ΟΡ γθβϑοῦβ ἴο ἀθδίῃ συ] υῃ βῆ κθη νοῖϊςς.---Αμά ἐδ νιοιρηαὶ 
οὔ μ:6 πομδε α τυοοάφά ᾿εὶρ)] ΤῊδ ἰδαρὶς τπιουηΐ πον ἰγοηροά 
ψ ἢ ΟΞ ΡΡΕΙΒ Μ}11 Ὀθεςομης ἃ ἀεϑεγίεα ἢ1]1-ἰορ {πΚὸ ἔς βυγηπῖΐ 
οὗ ΜΙ. (ᾶγηλεὶ. ΤῊ Ϊ5 15 ἴῃς οἰ πηὰχ οἱ ἴῃς ἴγεαί. Ὑμαὶ Ὑδηνεῇ 
ψΟῦα Ῥοστηϊξ [ἢ6 ἀσδίσυοιίου δηα ἀεϑοογαίίοῃ οὗ ἢὶ8 οὐσῃ οἰϊεῖ 

βῃσίης τησδί πᾶνε βξουηαοα Κα Ὀ]ΔΒΡΏθΩΥ ἴο Μ|ΊςΔ ἢ 5 βεᾶγεῦβ. Βυΐ 
1 νσὰ8 (η6 τηοϑβί βιιιηηίηρ ὈΙΟῪ ἰῃδΐ οου]ὰ θὲ ἀεδὶξ ἴἰο (6 οἷά Ἄοοη- 

ςαροη οἱ ἀοά. [ἴ 5ῃοννβ 8150 ἤονν ποσγουρὮγ ΜΙοδὴ ψὰ5 ἐγεεὰ 

ἴτοιῃ ϑἰδνογυ ἴο γίθβ δηά πὰ ὔοη8. Ηδς ᾿δὰ σεγίδὩ]Ὺ Ἰοαγηθὰ 
[δῖ “Οσοά ἀνε ]ο ἢ ποῖ ἴῃ [6 Π10658 δὰ ς ψ]Ὦ Πδηά5.᾽ 

ΦΟὴ ἴδε εἰχζοίδοδηοοε οἵ ἴδε εἰἰαἰίσα οὗ ν. 13 ἰη 7ς. 2618, βες Ιηἰγτοάδυςίου, 
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9. ἸΨΡ»Ἵ Οη ἔοζγος οὗ ἰσηρί. οοηεἰηυΐης 8 Ῥσίο., τ΄. (68. 1: χ, οῃ ἴζ8}- 
δἰ ἴοη ἴο 34 ρεσβ. δέϊεσ ἴδε νοοδᾶνε, ο΄. Κὶ ὅ. δ... πο. "10, 53] 15 ἀ18.- 

εὐ οὗ ἐχρδηδύοη εἰϊθοσ 88 ἃ ςοϊεςῖῦνε (να Ἡ.) ΟΣ 838 δρρίϊεὰ ἴἰο 8 
τγρίςδὶ ἱπαϊνίά 4] οὗ ἴῃς οἶ455 ἀδεπουποοὰ. ΤὮς τοδαϊηνρ 3)3 15 βΒυρροσίεα 

γ [δε ἔαςϊ ἴμδἱ ἴῃς ΚΝ τ85. 41} Βανε ἴῃς ρΡ]., ΌΥ ἴῃ εἶοϑβε 11|κθῆε88 ἴῸ Π)3 ἴῃ 

ἔοστω, ὈΥ {πὸ ῥάσα οὶ ὑσγίς. 3» ΟΣ, δηὰ Ὀγ ἴδε ρῥ]. ἔογῃι οὗ ἸἘΨΡ»" ψῖοΣ ἱξ 
ςομίίημε8.---11. Ἴπ|0 2] 2. ῥγοδἑέ, ἘΚ. ν 52. ο.-- 2} ΠΥ} ΟΥἹΣἨἁ ὕπΌΘΣ, 15. 
"Μ, διὰ Ε, Ὁ. Ῥοσίεοσ, .81. ΧΙΝ (1895), 1:9--36.--12. 9] Ατςς. οὗ 
εβεςῖ οσ ῥγοάυςϊ, (63. 13: ὁ, Καὶ ὅ. ὃ 238 ν---}}}}] Ατδιὰ. Ρ]. ἀπε ἴο 8 ςοργίβι; 
ζ΄. 1ε 1619; ηοῖς (ἃς δυρρεϑΞίου [δὶ ἴῃ ΕΥΤΟΙ 85 ἴδε!  δἰεα ΟΥ̓ ἰδ ἔδεῖϊ 
1041} γγὰ8 τοσε Θϑϑ 1] ατιϊουϊαῖδα Ὀεΐοσε ἴῃς [ο]]ονίης ἢ (( 68. "4 1).- 
ΓΛ35] ὕὕ5υα! ἔοστα οὗ ς51Γ. Ρ]. 5. "83, θυϊ ο΄, Να. 215 ΕΖ. 3263 Ηο. τοϑ, 
ΤΏα Ρ]. 15 Βαυαϊγ δρρσορσίδίε 85 δρρ]ϊεὰ ἴο ἴῃς τετρὶς σωουηΐ, απὰ (ὅ δ65 
885. ὈΟΙΒ Πότε δηὰ ἴῃ 6. 26:5, ΤὩς πιοδηΐϊης “811}-ΟΡ᾽ αἶνεβ 8 βίσοηρεσ 
οοηίζαβὶ μοσε (μδη 5 δοτάς Ὀγ “δἰ χἢ-Ῥ᾽δος.᾽ 

Β. ΟΠΑΡΤΕᾺΚΒ 4 ΑΝῸ ς. 

(8. 4 δηὰ ς ἢᾶνε ρίνοῃ τυςἢ ἴσου 0]6 ἴο ἱπίογργείοσβ, στοδὶ νδγὶ- 
Οἰγ οἵ ορίπΐοῃ Ἔχ ϑηρ 85 ἴο νη ΡΟΓΈΟΙ5, ἢ ΔΏΥ, τηᾶῪ Ὀς αἰἰΠρυίοὰ 
ἴο ΜΙςεδῆ δῃά 85 ἴο δε ογὶ ρίῃ δῃηὰ ἀδῖε οὗ [ῃε ρογίοῃϑβ ποΐ (ἢι18 85- 

βἱρῃεα, Α1] ἄρτος, δοψενοσγ, [μδξ [Π|6 οΠδρῖογβ ἃ5 [ΠΥ πον βίδηα ἃγα 
ὙΠΟ ΙΔοΚίηρ ἴῃ ἸορῖςΔ] σομ ὉΠ ῸῪ τ] ΐη. ἘΠοηβοῖνεβ δηὰ τηιβί Ὀ6 
Τορτάθα 88 σοῃῃηροβοά οὗ 8ἃ 8εγίεϑ οὗ ογε οὐ 1655 υηγοϊαίθα ἔγαρ- 
τηθηΐβ. ΒΥ 80Π16, [Πΐ5 ἸΔοἰκ οὗ Ἰορίοδὶ υμἱ 8 ὑτρεά, νι ἢ οἴμοῦ 
ςοηϑιἀογδοῃβ, 88 ψαιτδηΐ ἴογ ἀδθηγίηρ ἴμ696 σπδρίογϑ ἴο ΜΊΟΔΗ, ἰῃ 
8016 ΟΥ ΪἿὴ ρασί. ΒΥ οἴδμεῖζβ, 1 15 μ6]ἃ ἴο 6 σοῃϑββϑίϑηϊ ἢ ΜΊΟΔἢ 5 
ΔΌΠοΥΒὮρ, οἰποῦ οἡ ἴδ6 στουπά οὗ ἴΠ6 νἱναοῖν δηὰ τ ΟΥ̓ οὗ 
ἢΐ5 51 }]6, ψϊοἢ 15 ποῖ ἴο ΡῈ ςοηδηκά νἱ] Βΐη Ἰορίοδὶ Πἰτ 15; οὐ θ6- 
οϑ56 (ῃ6 ΒροΟΚδὴ πογὰ ρεγση8 οἱ στοδίεσ ἔγεθάομι ἔγομι Ἰορίοδὶ Γε- 
βίταίϊηΐ (Ὡ8ὴ ἀοοϑβ ἴῃς τὶ τϑ νογά 7 ΟΥ οὐ ἴῃς Ὠγροίμεβι5 (ηδΐ [ῃ6 

ὈΓαβοηΐ ογάοσ 15 ἀυς ἴο ἴῃ6 νοῦ οὗ ἃ τεάδοΐοσγ ψῆο αγγδηρεὰ ἔγαρ- 
τηϑηΐβ οἵ ΜΊςΔἢ 8 Δ αγα 5568 ἴῃ 8Δῃ ογάεγ ψὨ]Ο. 15 [ῸΓ υ5 Ὡο οτάογζ 

490 ἀε Ο(οεῖς, ΤΆΤ. ΝῚ, 2η0-84; Κυς. ΤΆΤ. ΥῚ, 28 ς-- 102. 
1 Κυς., ΠΔεῦοετ, ΟΑϑιὰ.. ; 

Φ Ἐγ.. ΕἸ... Ῥοῦϊ. Εογ ποτε ἀοίδδά ἱτεδίπιεης οἱ ἰδεθα αυεαίίοηδ, δες ἴδε αἰδευπείοι!δ 

οὗ ἴδο ἰῃ Πἰνίάυδ! δεςοι, δοιὰ ἰδὲ πεηετγαὶ πἰτοάυςίίου, ὃ 3. 
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δ 8. Α5 ]άἀραὶ οὐ Ῥαδιυεῖρς Ἡγογί- ονμίοη (4... 

ἼΏγοςο 51Χ-11ῃ6 588. ἴῃ (Υἰπλθῖεῦ τηονοσηεηΐ, στ ἢ ἃ ἰδίοσ Ἐχρδηβίοη 
(νυν. “- 5), δππουποίηρ (6 οομηρ νου] - τα ΒΌΡγοτηΔΟΥ οὗ Υδ}- 
ἢ δηά (6 Ὀεπεδορηΐ γεϑυ] 15 ἱηνοϊνεὰ ἰβογεῖη. 867. 1 ϑἰδίεβ 
ἴῃς ἔαςϊ (Βδὲ πε ἰερ]ς οἱ Ὑδηνγεἢ 1 7Ἐγ 54] ο τὰ 15 ἴο θθοοπα [ἢ 6 
τε σίουβ γα γηρ-Ροὶπὶ οὗ ἴῃς πδίουβ. ϑίσ. ΠῚ ἱπάϊςδίεβ (Ποῦ 
τηοῖνα ἴῃ σογλίηρ 85 ἴῃς ἀδδῖγε ἴο ἰδᾶσγῃ οἱ Ὑδῆντε ἢ 8 ΜΑΥ5 αἱ ἴῃς 
ΟὨΪΥ 5ουτζος οἵ ἰηδίτυςΐοη. ΘῈΣ. ΠῚ ἀεοίατεβ ἴῃδἱ δ εἢ 111} Ὀ6 
1Π6 νοῦ 8 ἀγθϊίεσ, δηά [ῃδἰ ἴῃ6 ψεαροη5 δηὰ τί οὗ γγχὰγ Ὑ1}} ρεῖ- 

158}. ΤΘΤΒε δρρεμάϊςοϑ δα ἃ ἀείδ1}5 ἰο ἴῃς ρῥἱείαγε οὗ ἰάγ]]}}ς ρεᾶςβ. 

7Τ τῇ] οὐπιε ἴο Ρ885 ἰπ ἴδε ἰαδιις οὗ (δε ἄδγξ, 
Τδδῖ ἰδ6 τιουηίαΐη οὗ ὙΔῦν 5 δουδε τ ἢ] δδ 
Ἐδ Δ με α δὲ τς ἴορ οὗ ἴμ τηουπίδίη, 
Απὰ ἱξ ἢ} Ὀ6 δὰ Ὁ ἔγοσα ἴῃς 8.115, 
Απὰ Ῥεορὶεβ ν1}} ὅονν υπῖο ἱἰΐ, 
σελ, ΠΊΔΗΩΥ͂ Ὠδίίουϑ νν 11] οοπιο, δηὰ 58: 
ΜΕ, εξ υ5 0 ὕὉΡ ἴο ἴδ6 τιουηὶ οὗ ὙΔανεΣ, 

Αηὰ ἴο ἴδε Βουβε οὗ ἰἢε Οοάἂ οὗ Ϊδοοῦ; 
Τδιὲ δὲ ΠΊΔΥ ἰεϑοῖὶ υ οἱ Ϊ8 ΤΑΥ͂, 
50 ἴππδὶ τὸ ΠΠΔΥ τ] ἰπ 5 ῥδίδ5. 
Ἐοσ ἔτοπι Ζίου κοι ἔοσί ἢ ἰῃδιγυςτίοῦ, 
Απηὰ τῆς ποτὰ οὗ Ὑδμν ἢ ἔσγοπι Το γι ϑδϊθπλ. 

ΑΥ̓Ρ Ὡς Ὑ{ΠῚ ᾿υᾶάσε Ὀεϊνψθε ΓΔΩΥ ῬΘΟΡΪ685, 
Απά νἱ}} νοὶ γαῖα ἔοσ βίσοηρ πδίοηϑβ, 

Απὰ {8ὲῪ ».}} Βδιητμοσ ᾿πεὶς βνοσαβ ἰπῖο Ὀἱουρ ΒΠ ΓΟ, 
Απὰ {πεῖσ βρεδγβ ἰηἴο Ὀσγιπίηρ- ἸΟΟΚΒ. 
ΤὮΟΥ ψ|}} πος τ υὺρ ἴδς δ'νογά, πδιίίοῃ αραὶπαὶ πδιίοῃ, 
Νοσ Μ11}1 {ΠΟῪ ΔῺΥ ἰοησες ἰεαση γᾶσγ. 

ΤΒε ὑῥτόρτοβϑβ οἵ [ῃουρῆὶ 15 εἰδασ ἰη [818 ροεπι, δηα ροΐη5 υῃ τ 5 Δ ΚΑ ὈΪῪ 

ἴο 5:χ- ἰἴης (38. Ὁ.) ἔδίποσς (ἤδη ἔουτ- ης (Μαζγῇ) 515.. Τα ἀἰϊτοςὶ ἀϊ5- 

οοῦσεα Ὀεκσίπηΐης ἴῃ ν. 35 αἰ ΟΕ τδυκβ ἴῃς ροϊηπὶ οὗ ἀδραγίυτε ἴοσ ἃ 
ὩΣ 517. δη ἃ 50 6582 0153:65 ἴῃς 5'χ- πα ποόστη. Τῆς διτδηρεπιθηὶ οὗ δῖεν. 
[4115 ἴο ἀΐϑοονεσ δὴΥ βίσορδὶς ἐοτπηδέίίοη δηα ἀοςβ νἱοίδεηςε ἰο ἴῃ6 Ρ4.8]]., 
ἴῃ δα άἀϊίίοη ἰο 1ϊ5 ογϊβείοη οὗ ἴσος 11πὲ5 ἔσοσω νν. "" 50 εἰὶγ ου σῃδίσῖςδ] 

ατουηάϑ. 
Τῆς οτρίηδὶ πιδίεγδὶ οδαϑε5 στ ν. ὃ. ΙὨΓΕΓΡΓοίοσβ ἢ βθηοσαὶ ΠΟῪ 

οοποδάς ἴδε βερασδίοη οὗ ν."; 50 6. Κ. ζοσ., σάϑιῃ., Νον., Μασγι, δῖον., 

συ., υ.. [ἐ 5υΞίαϊῃ58 Ὡο εἶοβα σοϊδοῃ ἴο νν. "4. Μαδχιὶ δηὰ αυ. 4150 

διμεῦζΖε ν. 44; θυΐϊ ἰῃ νἱενν οὗ (δε αὔϑοηςς οὗ ἴῃς τψῇο]ς νοσβο ἔσοπι ἴῃς 

Ῥδτα 116] ραββαρὸ ἴῃ 15. 2᾽.-4, δηὰ οὗ ἴ[δς ἔυγίδοσ ἕαςοϊ [Πδὲ 11 18 οοπιροβεὰ οὗ 
διοοῖς ὑἤγαϑοβ ΐο ἢ} δα ποι Πἰηρς 6556 0 4] ἰο ἴῃς ἀςεορἤοη ἴῃ νν. 1:5, 
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ξ βθοσῃβ βίας ἴο δϑϑίζῃ 8]] οὗ ν. 4 ἰο εἀϊίοσδὶ ἐχρδῃβίοη; 950 (Βα. 77. 0 
1ς., οὐ 23..; δικίρυια, ὕΧ0Κ. ΥἹ, 23, 84 7.; Ἐ. 1,δάδηιο, Κενμο ἀε ἐμ έοϊο- 

εἰε εἰ ἀε ῥμήϊο5οΡμέδ, τοο2, ὑρΡ. 446 ῆ.; Ῥυ.. Ὑδε ΟἿΪγ οἤδησε ἰη ΑΙ οἱ 
γν. 1. τεαυϊτεα ΌὈΥ ἴδ Σ [6 15 ἴδε οχϊβδίοη οὗ ΡΠ ἽΡ ἔσοιῃ ν. ὅν, 85 ἃ 

εἴοβ5 ποῖ ὑσεβεηῖΐ ἰῇ 158. 23. 
Το τερο!ὔοη οὗ [656 νοῦβαβ ἴῃ 15. 25.-4 888 οζοδϑιοηδα σις ἢ αἰβςιι5- 

δίοη 88 ἴο {πεῖς οτἱρίῃ. ἘΟῸΓΣ νἱονβ παν ἰουπα ΟὐΣΤΕΏΟΥ δὲ νδῦοιβ 

πλς5:---() ἴλδι [6 ραβϑαρε τγὰ5 οτἱ κίη δ] ψ ἢ 15Ξαἰδὴ δηὰ θοστονεα ἔσοπὶ 
δὲτη ΌΥῪ ΜίοδὮ (β8ο 6. ς. θε. οἢ 15. 224; Εο., ΚΙ., Οοσ. ΖΑ͂. ἵν, 88); 

(1) ἴμδὲ ἱξ νγᾶβ8 ογί χη] σὴ ἢ Μίοδῃ δηὰ θοστονεὰ Όγ 1568 ἢ οἵ δῃ εὐϊΐοσ 
οὗ 15841δἢ (ϑο ἐ. σ. Ηδγιωδηη, Κεα., ΕΘ. ἰῃ Ἐηο. Βγῆ. ατὶ. ΜΊοαΝ; 

Ἐγ.); (43) ἴδδε ἴὶ τγὰβ δὴ οἱάδσ ογϑοὶς Ὀοιτονεαὰ δἰϊκε ΌΥ 1ϑαῖδἢ δηὰ 
ΜίοδΔἢ (80 6. ρ. οβ., Μαυ., Εν., ΗἸ., Ἐευββ, Οἵσ.); (4) 18δι 11 νὰ 8 ἃ ἰδίεσ 

ἱπιεσροϊδίίοη Ὀοῖῃ ἴῃ 15δἰδὴ δηὰ ΜιἊδἢ (90 6. ρ. δῖ. ΖΑ͂ Υ͂..ἋἍ, τός 7.; 
Κοβίεσβ, ΤΑ 7Τ. 1893; Κυς. Εὐπὶ.; (Βα. 1 γ. ο Βοοκ οἵ 15α., ο-τό; (ος., 
Ὗε., Νον., Μασ, αυ., θυ.). Ταδι 1 ποῖος οὐ ηδῖοα τ] ἢ ΜΊοΟΔὮ ὩΟΣ 

γ85 ἱηοογζροσγδίεα ὈΥ Ὠἷπὶ ἴσοι 8 δδ ΠΣ ΘΟΌΓΟΣ 566 18 ςογίδἰη. Τδς ἴσδη- 

β: ὕοη ἔγου 2.3 [0 41. 15 ἴοο δργυρῖ; ἴποσα [γι βδ]εση [165 ναϑῖςθ, δοσε ἰ{ 15 1} 6 
σδηΐσο οὗ ΡΙΪστιπηδραβ ἔσομι 84]} ρασγίβ οὗ (ῃς νου]; ηοῖ ἃ νοσά 15 βρόίοη οἵ 

(δς τεβίογαἴοη οἵ ἴδς εἰν ἱηνοϊνεὰ ἴῃ [ἢ ἰαϊίοῦ ἀεβοσρέύοη. Τῆς 5βρίγὶϊ 
οὗ 4:- 15 ἱποοσι δῖ !6 σι ἰδδὲ οὗ 3.13; ΠοΓῈ 7 Γ 54] 6 πὰ 15 ἴῃς πδίϊοη᾿ 8 
Ῥείάς δηὰ μίοσυ, ἴδεσε ἴπε ὑσορῇεοῖ 5 ἰονε σθηΐσεβ ἰπ [ἢ6 σουῃίγυ Ρεορὶα 

ΜΠ: τς οἱ τεργεϑεηῖβ ἰο Ὠΐτὰ 411 [Πδι 15 Ὀδ. 76. 2618 (ς115 ἀραϊηϑκὶ [Π6 
ΘΑΙΪΥ οτἱσίη οὗ [815 Ῥαβϑαρε, ἴοσ 1ὲ 15. 0} ὶγ (μδὶ βυςἢ 8δη ἱτηρσαβϑίοη 
οὗ Μίςδ8᾽ 8 πχεβϑβᾶσε νου ἃ μανο οχἰ βίο ἰη ΗδΖε Δ ἢ 5 σης, ἢ Μ|ΙςΔΏ δδά 

Ἄσδηςο]]εὰ ἴδε εβεςῖ οὗ 312 Ὁγ ἰἢς ςοπιέογης νογὰϑ οὗ 4' 5... 115 Δρρδγεηΐ 

8.19ο δαὶ 3132 νγὰ8 βϑρόκοϑη ἴῃ ΕΗ ζΖε δ ἢ᾽ 5 τεϊρῃ δηὰ (δι 4) δ. 1ποσείοσε σὰ 
8111] Ἰαῖοτ, τς ἢ ἔδοὶ 5ῆοννβ (δὶ ([ῃΠς ραβϑϑᾶσε μα5 ἢηο σὶρ {π] ρἷδες ἴῃ 15. 

εἰ. 2, ὩΪΟὮ 18 ἰἢ ΔῺΥ ο856 ΘΑΙ ΟΣ τΏΔη ΗδΖε κί ἢ 5 σεῖστι. Εὐσίδοστηοζο, 
(ἃς ἰάε48 οὗ ἴδε ρᾶϑϑᾶρε ἂζὲ ἴοβθε Ἅσπαγδαςίεσ βϑς οὗ ἴ8ς ροβίεχὶ!ὶς αζα. 

Τῆς ἰδουρῃὶ οὗ ἴδε οοηνοτβίοη οὗ ἴῃς πδΌοηβ ΔΡΡθδσβ ΠουΒοσε αἾςς ἴῃ 
[ἢς ῬοΟΚ οὗ ΜΊίοΔΕ, Ὀυϊ 15 ἄτβὶ ἑου πα ἴῃ τποηοιοϊϑτὶς τὶ πρΞ οὗ ἰΒς οχὶ]ῖς 
δη 4 μῬοϑβίεἊχ!)ς ρεσοαβ, 6. Κ. 15. κόδ-. 1 όο 663 1110 Δηὰ ]οηδῇ. ΤῊ Ρ]}- 
ατίιασε ἰο Μί. Ζίοη 5 ἃ ροβίεχ!))ς ἰάδα, ο΄. Ζε. 14'5 δ-, δηὰ ἰΐἰ5. ποὸ- 

οὐ σϑ Ὑ οοὐἹὰ ΒΑΓαΪγ δᾶνα Ὀδοη εἰς ἀηῈ}} ἰαῖα ἰῃ (86 ροβίἊχιϊς αρὸ τ Βεα 

τῆς τοδοδίημ8 οὗ δ. ΙΓΟΠΟΙΩΥ δηὰ ἴδς Ῥυίοϑεὶγ σοάς δδὰ ἑοιιη κυ ςἢ τάς 
δοςορίδῃςα 88 ἴο σεηάοσ ἴΠ Ἔχ βίδηςς οὗ ᾿οοδὶ βῃσιηθϑ ἴκὰ [δι οὗ ΕἸ6- 
Ῥβδηθηδ ἱτροβϑθ]ς ἔοσ ἴδε Ζεδίουβ ἐοϊϊονσεσ οὗ (6 ἰασ. ΤῊς Ἵχργοβ- 
βίο Ὁ Ὁ ΩΣ ΝΣ 85 ἀεηοῖησ [6 ορεπίηρ οὗ ἰῃς Μοββίδηϊς οσα 15 ἢγοὶ 
τηεῖ ἢ ἰῃ ΕΖ. 481, ΤΏς οοηαϊοηβ τεβοςιδα ἴῃ 4! 5. δτὰ διεϑῖ 58:115- 
δεὰ Όγ δεϑοϊχηίησ ἴς Ρᾶδδασε ἴο ἴῃς Οτεεῖ ρεγοα, 

1. Γ"2] ὦ οἱ. Βεσε δηὰ 15. 23, Μαχῖΐ (σ᾿ ἴὸ ὑσεςδαάς ΦΝἼΔ.--- 22] ΙὩ 
15. 23 ρσεςεϊης π5ν; 80 Μασῇ; ἰὰῆς πγεῖσε δϑῆονυβ ἴῃς ροβίἴοῃ ἰῇ Μ|ὶςἼδῆ 
ἴο ὃς ῥχείεσαθὶβ. (δ᾽ 5 ἀου δὶς σευ δεσίηρ μεῖς, ἐμφανές ρτεςοαϊηρ Πηην 85 ἴῃ 



ΤΩΝ ὃς 

Ἰεαϊδἢ δῃά ἕτοιμον 5Ξίδηἀΐης 88 'π ΜίςδὮ, ᾿ορεῖμοσ τ] ἴῃς ροβὶ ἤοῃ οὗ 112) 
ἴῃ Ι5Ξαἰδἢ δηὰ (5 τεηἀοζίηρ οὗ ἴῃς 154 δὴ ραϑβϑαζε, νὶΖ. ἐμφανὲς τὸ ὃρος 
κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐπ᾽ ἄκρου τῶν ὁρέων, Ὧδ5 Ἰοὰ Ὠυ. (οη 15. 23), 

ζο]οννοά ὃγ Μαζγῇ, δ:κ. (ἐς δὲομιηροη εξαΐας [19007}}, Βοχ (ΒΚ. οἵ 
1ς. [τ900]}) διὰ συ. ἴο τεοοηβίσυςϊ (Βεϑε ἵνο 11π658 [ἢ .5: 

ΔΥν “ἘΙ ὭΛΩΝ 12) 
ὈΛΠΣ ΨΝΛΖ ὉΛΌΝ ΓΛ2. 

Βαυὶ ΑΙ οἱ Μίοδ ἔυτη 5:68 ἃ βιηοοῖδοσ τμεῖσε δῃὰ οοηῃδοϊοη. ὍΤθε ἴ0}» 
Ἰοσίηρ ΝΦ) ΠΕΓΔΙΗΙΪΥ͂ σείεσβ ἴο 186 πλὴν " δηὰ (λυ. Ἰσηοσεϑ ΔΩΥ͂ ἱπίεσ- 
νεηΐης "Ν Γ)2. (δ 8 ἰεχί οὗ 156δῇ ΙΩΔΥῪ ΘΑ Ὀς δοοουπίεα ἔογ 85 ἀὰς 
ἴο βουης ὑγοϑβξδὶς μἰοββδαῖοσ ψῆο ἔεϊ ἴῃς ἀΠ ΠοΌΠΥ οὗ ἃ ρῃγβὶςδὶ εἰενδίοη οὗ 
Μι. Ζίοη δηὰ 80 βυῤβετυϊεα [6 Βουβς οὗ ὙδΔηνε.-- ΟΝ Ἢ} αὶ Ρ].; 30 
σΑϑι.. ΕἸΒ. σκθ.-κν] Οὐ. ἴῃ 15. 2"; 80 ϑῖεν.. τ} ΤΟ Ῥαὶ.- 
ϑγσ. ἔγαστωθηῖ ρυ] 15η6ὰ Ὀγ Μιβ. 1, ενγὶβ οὔεσβ ἴῃς στεηοτίηρ σπά τὐὴ]] 

δὲ γαϊξεγεά ««- συναχθήσονται, ποὶ εἰδεπδοτε ἰουπὰ; Ὀαῖϊ {Π15 158 ΟὨΪΥ ἔγεε 

(τδη5]δτίου.---ὐ 7] 15. 25 ΟΝ; 50 ἅδην οοὐα. οὗ ΚοΏη. δηὰ ἀς Ε.; 50 8ϊεν., 
Ου., Ηρί..-ῦνὉ}} 15. 25 ὉΠ 9 (5ο ὅ6υ.). Ὁ δηὰ βοΐῃς 1|58. οὗ Μ'ὶ- 
«ΔΒ ἰπϑεγὲ Ὁ5.--ῶ. ὈΝ0] 15. 2᾽ Ὁ"Ὁ}.---Οὐ}δῪ ϑίεν. οἵὔῇ..--- ΟΝ] Πα. (οα 
15418}}}, Μαζί δηὰ Ηρί. οἱι..--- πο») ὦ “ὦ Ἢ οὔτι. .--- "2 ὉΝῚ7] 115 οὔσῃ. ἴῃ 
Ιβλϊδὴ δηὰ ἴῃ ϑοῃλα Ἷη835. οὗ ΜίἍςδῃ. δίεν. οἵω. 8]}] 1} 15 11η6.--οὐὐ 

ὦ πεῖε τὸ 25; Ὀμξ ἴῃ 586] 8} 85. δηὰ δ]50 ἴῃ ἴῃς Ῥα].-ϑγυ. νσβίοῃ 
Ῥυ ] 5 δὰ ὈΥ Μτβ. 1,εὐνὶ3.-- 910] (ὁ 55. δηὰ ἵζπογεβ Ὁ. Ἠ (δ νἱΐ5.--- 
δεν. οἵὰ. ἴῃς Ἰαϑὶ πο 11η 65 οὗὨ [18 51γ. θεοδιϑε πο ἀο ποῖ γΥἱε]ὰ 4 βενεῆ- 
ἴοῃα ἰἴης.--8, ὈΡΦ] ὦ δὰ ΘῈ ἰακο "ἂς αν 85 5ι.0]. οἱ [15 ν᾽..-- 
Ὁ)2 Ὁ Ὁ}] 568} ὈῸΣ; δῖαν. οἵχ. 52“; 80 Μ9.---ποουῇ Ἐ εἰ σογγίῤῥίεί. 
--ΟΌΥ» Ὁ..}}] Ι5δδῃ Ὁ") ὈΌΡ". ὅ8:16ν. οὐχ. Ὁ ΌΥΡ.--ρῖσ Ψ] ΟΥη. 85 ἃ 
εἶοβ5 τῖϊὰ Ιϑαῖδῃ; 80 Βσγίρρβε (Με55. Ῥνοῤρλ.), Ὧπ., Μαγί, δῖοεν., συ., 

Ηρι:..--ΌΠ 2 ΠΊ 158} ὈΓΣ ι; 50 ϑΐεν..---μῦῦ ϑόπις οοὐὰ. κὃν; 80 ὦ ὦ 
Ή.-- -κἰΦῦ] 55. ἴῃ 1βαἴδῃ; βο ὦ ὦ Ἡ ὅ.--- ποτ] ὦ πολεμεῖν.---4, 15 Φ»] 
ὦ ἀναπαύσεται. Ἢ 8ς.. ἴδ ἴπ οοταπιοη εἀϊ ΟΠ 112 10) (“- εν), θαϊ ἴῃ 
οοά, Βευςῃ. 1220).--δ. υἱῦν ὉΡ2] ὦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ (ἃ τῃεοϊορίοδὶ 
εὔδησε; ζ΄. Αἴ. 8: Ὁτ. 295), θαῖ ἴῃς ῬΑ].-5γτ. νεσβίοη ἀρτεθβ συ ἢ 484.-- 
Βεΐπτεεη [πε ἰεχὶ οὗ νν. 1.3 Δηὰ 15. 23:4 [Π6Γ6 τὲ ἴῃ δὶ] ὕνεῖνε νασδοηϑ. 

ΤὨς ἰοχὶ οὗ ΜίοδὮ 18 πεᾶσεσ ἴῃς ῥσίγηϊ εἶνε ἔοττη, 85 15 ενϊἀδηΐ ἔσουχ [86 
Ῥοβι ὕοῃ οὗὨ 1.2) (ν. 1), ἴῃ βίτοηρεσ υὖ ἔοσ ν»ἂὃν (ν. ἢ), ἴλε τὔογε οοῃςῖϑα 
ὉΝῺΡ ἴογ θυ δ Ὁ (ν. 1), δηὰ τὰς ρὶ. γεν (ν. 3) ἔοσ ἴῃς 55.. Βυϊῖ ἴῃς Μίςδῃ 
ἵεχί 8458 ὑπάοσροῃς ἐχρδηβίοη; ν. 5.. 

ϑίζ, 1 δῃηηουηςεβ ἴῃ6 δεοςερίδηςε οὗ [δε τοὶ σίοη οἱ Ὑδῆσθ ἢ ὉΥῪ 
[6 παίΐοῃϑβ δἱ ἴαγρε.-- -1. 17: εὐἱὴ]ὶ οορῖς ἰο βαδ5 ἵπ {16 ἴσδμς οἵ ἰΐξ 
ἀαγ5] Ἰ. ἐ. αἴ ἴπε εηά οἵ ἴῃς ῥτδβϑεηΐ ἂρὲ δηά οοἰποϊάθηΐϊ ἢ [Π6 ἀατνῃ 
οἱ ἴῃς Μεϑϑίδηϊς ογὰ.Ὲ Τῆς ρῇγαβε “1 (ἢ6 ἰβϑιια οὗ ἴῃς ἀγ58᾽ οὐ- 

40] 88. ΖΑ. ΧΙ, 247 ὅ.. 
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οὔ5 (Ὠἰγίθοῃ {π|65 ἰη [6 ΟΤ΄., Βαϊ Ὀεϊοηβ ἴο [6 Ἔχ ἔς ἀπὰ ροϑβί- 
ΟΧΙ ς εἰγοὶς οὗ ἰά6 45, οσουττίηρ ΟὨΪΥῪ ἴῃ 4“ Ηο. 46 Οῃ. 40᾽' Νυ. χ4,, 
8.514 6 ἴτοηι 7θγειΐδη, ἘΖεκΙοὶ δηὰ ᾿ἰδῖεγ Ὀοοκβ; δηὰά [με8ὲ ἴουγ 
Ρᾶββαᾶρεβ ἅγὰ ἀπε ἴο ἱηἰογροϊδίίΐοη. οβραιγίηρ οὗ ἴῃς ῥγεβεηΐ, ἴῃ 6 
Ἰαίεσ ὑσορῃμοῖβ Ὀ0}}} (Πεῖγ ἤορα8 Ὡροὴ ἴδ6 ἔυΐζιγα, δηά ου οὗ (Π6 
Ὀ]αςΚοβὲ ἀδγ8 οᾶτης ἴῃ6 τ ρηϊοϑι ν᾽ 5 οη5 οἱ 15γΓ86]᾽}5 Γιΐυγε ρ]ουγ.--- 
πα 15ρυ 406 ονϊάδηςε οὗ ἱπρο 58} ]ς [αἰ ἢ.--- Τλαὶ ἐπε τιομμπίαϊη οὗ 
γαληυελμὴς μοιδὲ τοῦὴϊ δὲ ὁεἰαὐ᾽ πε αἱ ἐ͵ι6 ἰοῥ οἵ ἐδ6 τιομραὶ"5] 'ΤῊΪ5 
11ης6, ἢ τῆς ΡᾶΓΑ]16] ἴη6, ἐφ τ ὕγοηι {16 ᾿ι41|5,] ἀοε5 ποῖ τηεδῃ ἃ 
1 γα], ρῃγϑὶςδὶ εἰενδάοη οὗ Μί. Ζίοῃ αρονς ἴῃ βυστουηαϊΐηρ 81115.Ὲ 
115 γα ῖῃοσ ἃ βρΌΓΕ ΓΕρΡΓεϑοη ΠὩρ (ῃ6 ἜΧϑ] ἰδ οῃ οἱ Ζίοη 8ἃ5 5 ΡΕΓΙΟΓ 
ἴο 811] οἴμεσ βῃ πη 65 δηα [με ἴοσιυιϑ οὗ υῃΐνογβ4] ἀδβϑῖγε; ζ΄. [5. 2" 4οἷ. 
--Απά ῥοοῤίες υὐἷἶ ἥοιυ μρηΐο ἡ, (2) Υεα, νιαην παϊίοης τοῦ! σοΉΊΕ, 
απὰ 5αγ:}] ΤῊ]5 ν]βίοη οὗ ἴῃς ποῦ ἀ- τῖάς ᾿ηθυεδηςς οἱ ὙΔηνεἢ ἴῃ 
18ε σοπνεγβίοῃ οὗ [ἢ6 πδέοηϑβ υπΐο Ὠἱπηγ56}} 15 ὉΠΡΑΓΑ]]ε] δα οὐ514 6 
οὗ Τυάαΐϑτα δῃηά 115 ἀερεπάδηϊ α1Π5. [{ 15 ἃ οοτωσιοη ἱμουρῆϊ ἴῃ 
ευΐοτο- [5614 δηαᾶ [ἢ Ἰαἴοσ ᾿Σἰογαίυγο οὗ 15γ86]: Ὀυϊ 1 σουἱὰ ποῖ 

βηα εἐχργεβϑϑίοη υπῈ}} τηοηοίῃεΐβηῃ δα Ὀθοοσης βγγηὶ χε ἴῃ ἰῃςῈ 
Γε]σίουϑ σοηβοο 51.688 οὗ [5γ6] (Ὠγουρὰ [ἢ ς ἀἰϑεὶρ] ης οὗ ἔπε ἐχ!]α. 
ΤΟ Ρῥγοόρῃδοῖοβ οὗ (ἢ6 εἰρῃ (ἢ σοι τΟΣΥ οὐη δίῃ πὸ ϑυ ροϑοη8 οὗἉ (ἢ15 

(πουρηῖ. 158. εὐ 187 το 5 ἴῃ Ὡ]Οἢ ἐξ 18 ΤΏΟΓῈ ΟΥ [658 ΠΥ εχ- 
ΡΓΟΘΒΘα ἃσγε αυϊία ροΏΘΓΑΙΥ σοηςεαεά ἴο Ὀε οὗ ἰδία οΥρίῃ. 

ΘΓ. 1 Ἔχρ]αΐηβ ΨὮΥ (ῃ6 πδίίοηϑ ψϑίμογ δἱ }εγυβ8] θη, νἱΖ. θ6- 
οδῦυδε ἴμογα (ΠΟΥ οΔῃ ἰοᾶγῃ Ὑδηνε ἢ 5 Ψ}1}} ΙΓ ἢ 15 ἴῃ6 ΟΥΪΥῪ 58[ς 
ξυϊάς ἴον [1ξ6.-2,. Οονιε, ἰοἱ 5 ρο ψ} ἰο ἐμὲ τιομπὶ οὗ Υ αλιυελι, απὰ 
ἐο ἐς κοιιδὲ οἵ ἐμὲ Οοὐ οἵ .65.ο0Ὁ] ΤὮΣ πδίοῃϑβ τηυζυδῖν ἰποῖϊϊα Ομ ςῈ 
ΔΠΟΐΠΕΓ ἴἰο υπάσγίακε [ἢ τε] ρίουϑ ὈΙρτίτηαρο. ΤῊΣ ΣΡ] Ἰςδίίοη 
5 [ηαἰ (ἢ6 ἰετηρὶς δὲ Τογυβαίοτα 15 ἰῃ6 ΟὨΪΥ δυϊῃοσίϑοα βδηςίυδγγ οἱ 
Ὑδηνεῆ. ΤῊΪ5 ϑεετη8 (ο ἴοσγος ἱμε ἀδίίηρ οὗ (πΠ6 ράββϑαρε ἴῃ [6 

Ροϑβί- ευϊετοποιηὶς ρεοὰ. ΤῊ ροϊπί οἵ νἱενν οὗ 18. το" ὅ' δηὰ 

οὗ 6 δά πεογεηῖβ οἵ ([ῃς 7] 5ἢ ἴθ ρ]6 δἱ ΕἸΘΡ δὴ ἢ 15 ἰογεῖρτι ἴο 
1815 ττιῖοσ. “74 ςο᾽ πεῖα ἀεβίρτιαίαβ [ῃ6 ἡδίίοη 85 ἃ οἷα 85 ἴῃ 
41: δ. 9, ποῖ ἴῃς πογίμοτῃ Κίῃράοτηῃ 85 ἴῃ 1τῦ.---Τ λαὶ "ξ πιαν ἱξαοῖ; τ 
οἵ πιὶς τυαγ5, 50 ἐμαὶ τοῦ νιαν τυαὶξ ἐπ μὲς ῥα! 5] ΤῊΘ ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡῪ 
Βυχραδβίβ ἰμαἴ ἴἢ6856 πουά- 6 ἀϊϑοῖρ 5 ἀο ποῖ ἐχρεςῖΐ ἴο Κηοῦν [Πς 
Ὑ}0]6 οὗ (ῃς ἀϊνίπε 111, θὰ ΟὨΪΥ συςἢ οἵἉ ἰΐ 85 15 Ἔϑϑεη 1] ἰο {ΠΕ ῚΓ 

4 (ομγα Μετ. 
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ψνο Ὧγο.-- Τοῦ ἤγουν Ζίοη ροος 7ζογί ἢ ἱμοιγμοϊΐομ απὰ ἰδ τυογά οὗ 

γαολιυεῖ ἵγοηι εγμδαίεη) ἼΏΘθα νοσὰ8 ϑθοῖὰ ἴο οἷοβα ἴῃς υἱξεῖ- 

8ῃς8 οὗ ἴῃ6 πδίίοηϑβ, γϑίμοσ (δδ8ῃ ἰο σεϑυπα ἴῃς βρεεςῇ οὗ (Π6 

Ρτορῃεῖ. [1ὲ 18 ἃ τεοοριϊοη Υ [86 ποι]ά δἱ ἴαγρε ἰμδὶ 76γυβαίθηι 

5 ἰῃ6 864. δΔηἀ ϑουζος οὗ 4}} δι πογίδενε τε] ἐρίου ἰοδοἷησ. ΤΠ 

τογὰ ἐδγαΐ 15 βεσα ἀδδηδά ὈῪ (μ6 ῥᾶγδ]]ε] ρῆγαθε “ψνογὰ οὗ Υδῃ- 

ψ ἢ, δηὰ (818, ἰοψείῃεῦ στ [6 ἀΡδεηςε οὗ ἴπ6 ἀγίΙς]6, πλᾶκα8 {Π8 

δεηογδὶ τηδδηΐης “ἰπϑιγυςοη᾽ πλοσα ῥγοόῦαῦ]α {π8η (Π6 ϑρβοίῆς 

“αν. Ευγίδογίηοσο, οἡ 186 1105 οὗ ποῃ-15γϑ6 1168 (με Ἰδί(ο (θστα 

ποῦ α Ὀ6 8Δῃ ΔηϑΟ ΓΟΠ 31). 
ΘῈΣ, ΠΙ ἀεοίαγοβ (ἢς γοβυϊῖ οὗ [Π6 ὩΔΈοη 8᾽ δεοερίδηςα οὗ Ὑδη ἢ 

ἰο δὲ ἰδμαϊ 411 ἀΐβρυίοβ νν1}} Ὀ6 γείεττοα ἰο ῃἰπὶ δηὰ ΜᾺΣ Ὑ1}} {Π6γο- 
ἴοτγα 6 δρο δβηοά.---3, 4πῶ ἠὲ «οὐ Ἵμάᾶρε δείπυθδη πιαην ῥεορίες, 
απά αγδίϊγαίο 707 περιεγομδ παδέοη5] ΑΒ ΠΟΥ 811 ἀἰβησυ: ο8565 ἴῃ 
15γδο 158}. ἰσδοη ἀγα Ὀσουρῃί ἰο ἴπ6 ῥγίεβίβ ἃ58 ἴῃς οουγί οὗ ἰδὲ 

τοβοτί δηὰ ἰο Ὑδῆθἢ 85 (6 ΒΌΡσοσαα ἰυάρσε, 80 ἴῃ ἴπ6 Μεβϑίδῃηϊς 

ἃρε ἴδε πδίϊοῃϑβ οὗ (ῃς που] ν71}} βυ Ρτἱ (πεῖς αἰ ογθηςεβ ἴο Ὑδῇ- 
Ὑ6Ὦ, δοοορίης τἱϊμουΐ χυσβέοη ἢἷ5 τἱρῃίεοιβ ἀεδοϊϑίοη. Τὸ διη- 
Ρ μδ5ῖ86 (με εχίοηϊ οὗ Ὑδῆνε ῃ 8 ἀογηϊηΐοῃ δὴ εὐϊΐοῦ Βεσε δα ἀβα (ἢς 
Ρἤγαϑο μρίο αἵαγ.---Απ μὸν τοῦ! παημηον ἰ}ιοὶνγ σιυογάς ἱγο ῥίοιρ:- 
ὁλαγες απᾶ ἱπεὶν δρεαγς ἑπίο ῥγμρπέμρ- ποοκο)] ΤΘς γεηαδγίηρ “ρου ρἢ- 

βῃδγοβ᾽ 15 ἀουβδίίι (ν. ὦ.), θα ϑοια δρτίςυ τ Γ4] ἱπιρ]οπηεηΐ 15 
ςΟχίδίΪΥ τπθδηῖ; ΕΔΡΟῚΒ οἱ ψὰσ Μ111 θῈ οοηνεγίβα ἱπίο ἴοοἹβ οὗ 
Ρεδοοίυϊ ἱπάυϑίγγ. Εοσ (ῃ6 σανεγϑα ὑσγοςεββ, ζ΄. 7ο. 4.5.--ΤἥῪλον τὐἱῦῃ 
ποί π 1ἢι6 τιυογά, παϊΐίομ αραΐμ5 μα οη ; ΠΟΥ τὐΥἱ! δον ἰφαγη τυαγ 
απ »ιογε] Οὔ. Ῥ8. 469 18. οὐ 7 11. Ζε. οἶδ. ΜΉΣε ἀἰβαγιηδιηθηΐ 
5 Βεσὲ ροϑι νεῖν ργεάϊςαίθα ΟἹΪῪ οὗ {πε ηοη-15γ86 11 15} ΠδΔΈ Ο5, γοΐ 
ὈΥ͂ ἱπῃ)ρ]οδίίοῃ [8γαεὶ ἴοο 18 ἱποϊυάεά. ὙΠΕ ῥγορμεῖ σογίδιἱν ἀ068 
ποῖ ςοηοεῖνα οὗ 1ϑγδεὶ ἃ8 ἀοπηηδίίηρ ἴῃς τεϑῖ οὗ ἴῃ 6 ψοσ]α Ὀγ ἴοσος. 
ΤῊ 5 Ἰά64] οὗ νοῦ] ά- τάς ροδοα ϑργίηρϑ ἴσοι (Πα Ὠδδγί- ἸΟη ἢ Ρ5 οἱ 
ἃ ῬΘΟΡΪΟ Ἰεῖς Ὀσόκοη δηὰ βμδίίεγεά ΌΥ ἴῃς βἴτεβϑϑ οἵ ἀἰβαβίγοιβ Ψ4Γ5. 

Τὸ [15 ν᾿ βίοη οὗ ΦΊΟΥΥ ᾶἃγὲ δρρεηάδα βοπλα ΒΡ) θηΐδγυ ἀεἰ1}5 
ὉΥ Ἰαἴογ ῃδη453.---4, 4 πᾶ ἐΐεν υὐἱὲΙν} οἱ! ἐασῖ πάν ᾿ἷς υἱπα σπά ΜΉΘ 
λὲς βρ ἵγεε, τυδὦ πόμα ἰο τιαζο ἱπόηι αὐγαὶ] ΤὮΪ8 νεῦϑα ὑγεβθηΐβ 

[Π6 ροβίνε ἀβρεςὶ οὗ {πε {πουρῆϊ (παῖ γγχ88 ἐχργεβϑεά ἡερϑνε]ν ἴῃ 
ν. ᾿. Τα 5υῤλ]εςὶ, μουγενεσ, 18 ἱπάϊν!ἀυ8] δηὰ ποΐ ἡδίοηδὶ 85 ἴῃ 
ν. ἢ; [Π6 Ἰαησιιᾶρα ρογίγαυβ πε ρεδοείῃϊ Ῥα]εβϑι ἰδ οουμίτγϑιἀς 
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ΜΠ (Π6 τυγαὶ ἸΠμΔΡΙΔη18 ἴῃ {Π6 δη͵ογτηεηΐ οὗ ρεᾶος δηὰ Ὀ] θην. 
ἼΠδ νοῦϑα 15 ζγδθ ὉΡ οἱ βίοςκΚ ρῆγδϑεϑβ, ἀἰϑρίδυίηρ ἤοης οὗ [ἢς οΓο- 
δἔϊνε σαρδοῖγ οὗ νν. ᾿ἢ, σύ. τ Κὶ. 45. Καὶ. 1τϑὉ Ζς. 4.915. 1η2 76. ,κοἷἢ 
4657 ἘΖ. 4435 ΖΡ. 3.5 ΝᾺ. δ 1,ν. χ65.--- ον {ἢ τιοιδ οὗ Υαλιυεΐ οἵ 
Ποϑοίς μαίξ τροζεη 4] Α ςοποϊαάϊηρσ ρῆγαβε σΟΙΏΤΩΟΣΪΥ ετρ]ογοὰ 

ἴο δἰίεβδὶ (ῃς αἰνίῃε ογρίῃ οὗ ἃ ρσόρῇδου; ο΄. 15. 1 4οὐ ς8...---ὅ. 
Τὐομρὰ αἱ ἐπὸ ῥεορίδς τυαϊα εαολ ἐπ ἰλι6 παηιὸ οὗ ̓ἷς Οοά, γεῖ τὲ τοὐϊ! 
«ὐαἱᾷξ ἐπ ἐπε παριὲ οὗ Υαδιυεῖ,, ον Οοά, 7ογΥ ευεγ αμά εὐυεν] ΤὨΪ5 18 

(Π6 υἱΐεγδηοθ οὗ ἃ ὑγδοῦςδὶ δ ψὮΟ ΓΕ4]1565 (ἢ 6 ν᾽ ΟΠ ΔΙῪ οἤαγ- 
δείοσ οὗ (ἢ6 ἰογεροίηρ ἰάε4] δῃηα 5665 ἴο 6ϑίδὈ ] 15} σοηπθοοη ] ἢ 

(Πἰηρ8 88 (ΠΕΥ̓ σε. [ηϑβίεδα οὗ οὴθα υηΐνεγβαὶ γε] ρίοη, 11 15. 2οΐ 

ξεηπίες φμοί ἀεί. Βαῖ ἐνϑῃ 80, 8η4 δνεὴ ϑμοι]ὰ 1{ δἰσανβ Ὀδ 50, 
Ιϑγϑδὶ ν1}} σεπγαΐη [δι  ] δηὰ ἰσὰς ἰο Ὑδησπθ ἢ ἐΠτου ἢ Θηα1655 

{π|6. ὙΠ Ἔχργοβϑίοη “ψΑ]Κ ἰῃ [πε πδπης οὔ᾽ 15 ποῖ 6ἰβενῃεγε 566; 
δαΐ 11 οἰοΑΥ͂Υ πγεδη5 ἤοσα (μὲ γἱεϊΐηρ οὗ ἃ Βοαγίυ δ᾽]θρίδηςς δηὰ 
οἈβάϊεηςε ἴο (δε ἀϊνίπε νν1}} Βροίδῃ οἵ ἰῃ ν. " 858 "ναὶ Κίηρ ἴῃ ἢ15 1 νν8.ἢ 
{15 ἔδῃςῖδι! ἰο Βηἃ Πετα ἃ σοηίγαϑὶ θείνθεῃ [Πε ἰογαὶ ορεάϊΐεηςε οὗ 
(ῃε πϑίϊοῃϑ ἴο {Πεἰῖγ σοάβ δηά (ῃς ἀείεςνε ΠΒοπουτγίηρ οὗ ὙΔΏνεἢ ΕΥ̓ 

[86 πλ8) οΥ Ὑ οὗ δὶ5 ρεϑορῖὶς;Ἐ οὐ θεΐσεεῃ (ῃς οἰεγηδὶ “αἰ κίηρ᾽ οὗ 
ῖ5γδεὶ δηὰ (6 “ψἰκίη ς᾽ οὗ (με Βεδίμθη ψΒΙΟἢ 18 οί εδἰεγη δὶ]. ὖ 
ΤῊΪ5 νεῦϑα 15 οογίδί ΠΥ ποῖ ἔγοπῃ (ἢ τυτίίεσ οἵ νυ. 1 οἵ οὖν. “; ἔογ (ῃε 
δεηεγαὶ ροίϊηϊ οὗ νἱοῖν οὗ ν. 4 15 ἰἀεη ςδὶ πὶ (μα οὗ νν. "ἢ, ψὩ 116 
{παῖ οὖ ν. δ 15 ΟΣ αἰβεγεηῖ. ὙὨς ντῖϊεσ οὗ νν. ᾿ ᾿νε ΏΟΙΪΙΥ ἴῃ 
[πε ἑπίυγε; ν. ὃ 15 νἱν  ἱγ σοηϑβοίοιι οὗ [με αἰδοογάδῃί ῥγεβεηΐ, δηὰ 
οΔῃ ΟὨΪΥ ΕΧΡΓ685 [5Γ86}᾽5 ἀδίθγστηϊηδίοη ἴο θ6 ἔτπα ἴο 6 Ὠϊρμοϑί 
146418 δἱ Δὴγ οοβί. Ἶνμδι 18 βετε Ὄχργεβϑϑθὰ 8ἃ5 ἃ ἤγτῃ αἀθοβίοῃ 18 
ἰουῃηά ἴῃ 15. δῇ 88 8Δὴ ἌἽχμογίδιοῃ. Τὴ ἔτο νεσϑεβ ἃσε δου θην 
Οἰοϑβεὶν σοϊαίθα, θαΐ οἡ ψΐὶο 546 [86 ἀδρεμάδησε 1165 185 ΨΏΟΙΥ 
πηοογίδίῃ. 

1. πνῆν. .. ΠΝ] Τα 500]. εἶαυϑε ἰδεῖς δὴ ἰηϊσοάυςίοΥυ ρῥδτί- 
εἶς. τοὶ) Ὁ... ΠΝ] [,δἷδ ὑϑᾶρε; Οα53. 19 ἡ π͵}] Ιὐὐζογα!γ, ὠ2οη ἐξ; 
ΒίΓΟΩΡΕΣ ἤδη οὖν, 15. 2,.--2. 1250] Ιποϊυάϊης ἴῃς 5ρεδκοσ, Κὅ. 3 ε,-- 
20» 5] Τς ΟἿΪΥ οσουττεηος οὗ (8. Επ|ς ἴῃ ἰῃς Ῥοοϊκς οὗ Μίςδῃ; 50 

δἶϑο "ὩΣ Πηην ἴῃ ν, 4.- Ν. 0} 1Ε ἔπι, 18 Ὀεϊοημβ ἰῃ σους οὗ ἴῃς ῥτορδεῖ; 
Ὀυξ Ὀείίεσ ἰβκδθὴ δ5 ρσεβοηΐ οὗ δὴ εχί βιϊηρ ἐδεῖ.---ὃ. οὐνἢ] Ἐουπὰ ΟὨΪΥ 

ἴῃ Σ 5. 13} (- 70. 419; τῆς Ἰατίες 5ῃ6 5 πο ᾿ἰσῆξ προ ἴῃς σησδηΐης; ἰῇ τῇς 
ἔοττηεσ ἰἢς 1151 οὗ δργσυϊταται ᾿πρΙ σλοη5 Ρερὶη5 τ Ἰοσπο, ῥίομει- 

4 Οοινα ἘΤΥ.. { Οοπίγα Ῥοαὶϊ. 
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δἤαγε, Ὠδηςο ἰΐἷ5 υη]Ἰκοῖγ δαὶ ΓΝ οαττὶς5 ἴῃς βϑσης σῃοδηΐηρ; ἰξ 15 ὑσοῦδ- 
Ὁ]ς α͵5οὸ [μδἱ ἰῃ 2 Κ. 66 "ὭΠτ ΩΝ βῃου α τεδὰ "ἢ τκ δηὰ δὲ τεμάδγεά “ἴῃς 

ἄχε οὗ ἰτοη.᾽ ΟΦ τεηάεσβ ὉΥ ἄροτρον, ῥίομρῆ, Ἔχοερὶ ἴῃ 1 5. 1339, ὙΒΕΙΘ 
1δς ἰηἀεβδηϊΐΐε σκεῦος, ἐοοΐ, ΔΡδδσε. 

δ. ΤΠἼε οορι οἵ Εχῆϊε απὰ α Ῥγονιέδε οἵ Κεσίογαϊοη (4). 

ΤΙΐΒ βεςοη γοῆδοβ ἃ ρεγίοα θη 76γυβα]ε πὶ τγγ85 ἴῃ πη ηδηΐ 
ἄδηρεσ ἔἴτγοπιὶ 8Δη ἱηνδάδσ, [{ ἔογεί}}]8 οδρίυσγε δῃηα Ἔἐχὶε 85 ἴῃς ἰῃ- 
εΥὐΠ Δ ]6 ουΐοοιῃε οὗ ἴῃ6 5ἰζυδίοη, Ὀὰΐ Πδβίεη 5 ἴο αβϑυᾶρε ἴῃς σγεΐ 

ΒΥ ἴῃε ἀεδοϊαγαϊοη (μὲ Ὑδηνθ ἢ Ὑ7}}} ἱπίογνθης, ὑπ ηρίης αἰ] νογ- 

ΘΏς(Β ἴσο ΠΡΌ Υ δηὰ τεϑίογα ὕοη ἴο [86 μογηθ-Ϊδη ἃ. [ΐ οδῃ 6 
ἰγεαίθα 88 ἃ υπὶΐ ΟὨΪΥ ὈΥ ᾿γδηβροβίηρ νυ. ἢ" 5 ἴο ρῥγεοεάε νυ. δ"; 
υ ἱ.. ϑΧ.1 ρἱεΐυγεβ 15γ861᾽5 Οἱ ΓῈΓ βυβογίηρ δηὰ ΡΕΠΕΥ 58 1Γ1565 
[86 {ΠῚ Ὶ0ἷ} οὗ υγηδη ἰεδάεσγθ, ϑέσ. 11 ἀδοίαγεβ (μι Ἄνεη στθδῖοσ 
ΤΑΙ Υ 15 οογΐηρ, υΐ (μὲ ὙΔΏνΘΙ γ1}} [πεγεῦροη ἀο] νοῦ 1σγδο] 
ἔτομλ 115 ἔοεβ. ϑίγ, ΠΙ δηποιηςθβ {πὶ Ὑδην ἢ Ὑ7}} (ΠΘη σδίθογ 

ἱοροίμογ ἴῃς Ἔχ ῖϊε5. 8.7. ΓΝ ῥγόγηβθεβ {Πεῖγ γα - οϑί δ Ὀ]15Πτθηΐ 85 ἃ 
τα ὨΥ παίϊίΐοη ὑπ άοῦ Ὑδη ἢ ἃ8 {Πεῖσ εἴογηδὶ Κίηρ. ΘΓ. Ν' τθᾶοῇα8 

ἴΠ6 οἰϊπηαχ στὰ (ῃ6 ἀϑβϑυγδηςα ἰπδὲ Τεγυβδίθ τι Μ11}} Ὀ6 Γεβίοσγεα ἃ8 

(86 πδίϊοη 5 σδρίϊδὶ. 

ἘΚΕΕΟΕΕ, πον, ἀοβὲ ἴπου ΟΥΥ 50 ἰουὰ 
5. ἴἸεσε Ὧο Κίης ἰῃ ἴδε, 

Οτσ, 8δ9 (ἢν σουηϑ6]]οῦ ρογίϑῃοα, 
ΤὨδῖ ΔΟΩΥ [858 8εἰζεά πες ᾿ἶκε οης ἰῃ οἰ] ἰγ ἢ ἡ 
ΕΙΤΗΕ δηὰ Ῥχείης ἑογί, Ο ἀδυχῃίον οἵ Ζίοη, ἶκε οης ἰῃ ἙὨ]Ὀἰγιδ. 
ἘῸΓ ΠΟῪ ἴδου τηυϑὲὶ ροὸ ἐογίἢ ἔγοιι ἴῃς οἰ δηὰ αὐγαὶ] ἱῃ τὰς δε]ὰ, 
Απά γροὸ ἴο Βανγϊοη; τόσα δας ἰδου Ὀς τεβουςα. 
ΎΤΒοτε Ὑδμν ἢ Μ}}} τεάδοπι ἴπες ἔγοτα ἴδε πδηὰ οὗ τπΐης ἐῃθσοΐο. 

ΙΝ ἴμαῖ ἀδΥ, ἰξ ἰ5α ἰΒς οταοὶς οὗ ὙδνςὮ, 
1 νὶ}} χαῖπεν τἰῃς διαϊϊ, 
Αῃὰ ἴδε ουἱοαδὶ 1 τὰ} δϑϑεπιῦϊς, 

Απὰ δεῖ ψδοηὶ 1 δανεο δϑ]ϊςοϊςὰ. 
ΑΝΡ Ι νὴὶ!} πιᾶῖκο τῆς ΠΑ] ἃ σεσηπδηῖ, 

Αμά δεν δὲ γγα3 5δίοκ δ βίτοηρ ῃδίίοῃ. 
Αηὰ ὙδΒ ἢ τι} Ὀς Κίησ ονεσ ἴδει ἰῃ Μουαι Ζίος. 
ΕΤΟΠὶ ΠΟῪ Οὔ ὄνδῇ ἔοζευεγ. 

ΝῺ τδου, Ο ἴονεῦ οἵ τὰς βοςῖκ, 
Ηείσδι οἵ τς ἀδυρδίῖοσ οἵ Ζίοηῃ, 

ὕηϊο τος νν]}} οοπις τῆς αγεὶ ἀοπιίηίοη:; 
Ὗδεδ, ἴδογα τ] 1ὶ οοῦῖς τῆς Κίηργάοπι οὗ ἴδε Βουϑε οὗ [δβγδεῖ. 



ΜΙΓΟΑΗ 

Τδς ῥσονδῖ πα τηδαϑυγα ἴῃ [818 ϑεςιίοη 8 ἰσἰτηείοσ, θυ ἴΠΟΓΟ ΔΙῸ ΣΩΔΗΥ͂ 
ψασϊδιίοηβ. ΘΓ. 1115 ἰη τῆς σῃγίμτχ οὗ ἴῃς αἶγχε. ὙΒδουσῇ ἴδ τηεῖσε ἰ8 
οἱ ἴδε σβοΐς νεσῪ Ὀσοίκοη, [6 Ρ8ΓᾺ]]. 8 οἰεασ δηὰ ἔυγηΐϑῃθβ ἴπ 6 ΟὨΪΥ 
88ἴ6 χυϊὰς ἰο ἴῃς ἰδ στ οὗ 11π68 δπὰ τῆς ἰοττηδίίοη οἵ 83::3.. δὲεν. 8 81- 
Σδηρεγηεηῖ ἴῃ ἴμτες 8118. οὗ 3. 3- 2 ϑονθη-ἴοης [1068 Ἰσῇογεβ [815 συϊά- 

δΏςΘ, 83 18 εὐάεηΐ ἔτοσῃ ἴδε ἕαςὶ [δι πον ΠῸΡ (ν. 3) ρρϑᾶσβ ἴῃ ἰῃς τυϊάἐ]ς 
οὗ οης οἵ 5 5{18.,ὄ δηἃ ὄἀνδῃ οὗ οης οὗ 8 ἰἰπ65, ἰῃϑἰεδα οἱ βίδσηρ 8 ΠΕ 

᾿ΐηε δηὰ 511. 45 1 οἰδασὶγ τωυβῖ. [1ἢ ἴῃς ὑσγοβϑθηΐ διζγδηρετηδηῖ, νυν. δ. 19 
81 ρἰδςεὰ Ῥείοσε νν. δ ἰῇ σεβροῆβε ἴο ἴμ6 ἀδιηδηᾶϑ οὗ ἴμε ἰοχίς. ΘΤδογ 
ΓΤ Ἶ5}} [ἢ ὑχεβυρροβί ἥοῃβ τεφυΐϑὶϊς ἴο [8 ς υπάετβιδηαΐϊηρ οὗ ([Π6 ᾿λοϑβαρο 

οὗ νν. "3, ΤΕ τοβϑυ ἶης τονεσηεηΐ οὗ ἱμουσῆϊ 15 οἶσασ δηὰ βίσαῖρῃς- 
ἰοσπασὰ [σουρδουῖ ἢς ρίεςθ. 11 8εθτ8 ὉΠΏ ΘΟ 55Α ΤΥ ἰο δϑϑῖρῃ νν. δ διὰ 
8. 19 (0 ΠἸδτοηΐϊ δυῖδουβ δηὰ ρει οαβ 85 885 Ὀδεη ἀοηα ὉΥ Κυς. Ὗε., ΝοΪΖ, 
Νον., Μασί, Ηρί., εἰ αἰ. Α58 Βεῖζε δισδηρδεα, νν. ". 19 ἔυ χη 5} [86 Ὠδοαβ- 
ΒΑΙῪ ῬΓΕρΡΑιδ θη ἴοσ νυν. "δ, ὙἘ86 ΟΥΕΙ οὗ δνθηΐβ Ὀδοοσηθβ Ρεσέες Ὁ 
Ὠδίυγδ]---ἀουγῃΐ8}} οὗ Τ συ βδίοσῃ, οχὶὶς, ἀοἰἑνεσδηςς, τοϑίοσδ ἴοῃ ἴο ρονεσ. 

Τῆς ἀδῖς οὗ ἴῃς ὑτορθεοῦ οδηποῖ ὃς ἀσβηϊίεῖγ ἀείἰεττηϊποά, Ὀυϊ ἱξὲ νουϊὰ 
866 πὶ ἴῸ βᾶνε οσὶσ ηδίε ἴῃ ἴῃς ἀδτὶς ἀδγβ .5ῖ Ῥτίοσ ἴο ἴδε [4}} οὗ ΓΤ ἐγυβδ δηλ 

ἷῃ ς97 ΟΥ 586 Βα... Ἴδοθα ψἘΠῸ οΪδὶπι νυ. "- 19 ἔοσ. Μίοδῃ (Κυς,, εἰ αἱ.) 
816 ὑπ δσ ἴδε πεςεββὶῖν οὗ Ἔχο βίης ““δηὰ ἰδοὺ 588]: ρὸ ἰο Βαγίοη (νυ. 16), 
Ὀυϊ [815 ρῇταϑε 18 ἀδεσηδηδδὰ ΌΥ͂ ἰὰδς ροεῖς ἔοστα οὗ ν. 19, δηὰ '5, ἔυσίμεῦ- 
ΤΏΟΓΕ, ἰῃ Βαστηοην Ἡ|Ὸὰ ἴῃς Ὀαςκρτουηὰ οὗ ἴῃς τψβοὶς βεςἴοη. 1 βὰρ- 
Ροτί οὗ ἴῃς ρεσίοα βϑυρσρσεβῖθα ΌγῪ [818 ρῬΒγαϑε σΣΩΔΥ ὈὉς υτχεὰ ἴῃς δἀνδηςθά 
βίδρε ἱπ ἴδε ςοποορίίοη οὗ ἴῃς “τεσηηδηῖ᾽ (υ. .), [86 5ἰχηίβοδηος οὐ ἴδ6 
ΡὮγδϑϑβε ““Τοσχεσ οὗ τῆς βοςοῖϊς ᾽" (νυ. 1.), δηὰ τῆς ρείεσαὶ Μεβϑίδηϊς ἴοης οὗ (6 
Ῥδββθαρθε. Τῆς ΟἿΪΥ 5εῦίουβ δ᾽ἰεσγηδνς ἰο 1815 ἀἴε 15 κυρρεΞκίοα ὮΥ τῆς 
ποῖ 8] ορεῖμοσ ὑη]Π ΚΟ ὶν νῖενν ἴμδῖ 1815 5 ἃ ναξίοίπέωνε ῥοσέ ευεπέμηι (50 
ΝΥ ε., Μασ; Ὀαῖ νυ. 1.), ἴῃ Ὡς οα86 ἃ ρεσίοά δέϊεσς Ὠδυΐεσο- [581 8} δηὰ 
ἴῃς τεϊυγη τδΥ ὃς δουφῆϊ. 

θ. “. ὉΝ)] δῖον. οὔλ..---αρῦγ}]} Ὁ ἐλ ἀἱδίαπ οπε5; βιγαϊ τὶν ζ5.-- τη ἀνῇ 

ᾧ καὶ οῦς ἀτωσάμην. Νον. οτλ.; 90 ϑίδεν.; ο΄. ΖΡ. 3.ν. Εο., ΕΠ. Ὃῶκ "δὴ 

ας Ἰζδ. ὃ εἰδῶ ογη, ἌἼΦΝ δῃηα μοΐῃηῖβ γι, ΟΥ. 8645 2) )»ν, Ὅτ. "ΠΝ 2 Φ ΚΙ, 

--Ἰ. πμῦτ)}}} Κα, τῖτ γν6., πογση; 80 Νον,, Μαπὶ, σα., θὰ.. ἘΙ͂ εἰ ἐαηι 

φμας ἰαδογαυεγαί -- πιμ); 80 ϑιεὶ., Οτ., Οοσίξα. Ηρι.. Φλ καὶ τὴν 
ἀπωσμένην. ϑῖεν. ΠΌΤ, τ Σ 52] Ῥεσῆδρβ ἃ τωδγῷᾷ. ἢ.; ο΄. 558 δὰ- 
ἀϊοῃ οὗ αμπὰ ἐπ «]εγωξαϊεηι.---ϑ. Ὁ0}] ΤΏς νχββ. βανα Ἴοηξυϑοά [815 
σὰ ὑρν; 80 Αᾳ. σκοτώδης; ὦ αὐχμώδης, Ἔ πεδωΐοτα; Σ ἀπόκρυφος; ᾧ 
Ὅτο; (Ὁ ἀαγκ.--- ΓΝ Γ] Ἀγ. οτα. 88 ροβ8 Ὡροὴ ἥν 2; 90 Ταγίοσ, Ρουΐ, ἢ υ..-- 
ὯΝ21)] Τύ., σι Εο., ἴο ῥσεσδάς γοῦθο; 90 ΕἸΏ., Νον., Οοσίξιι. Μασιῖ. 
Ηρ. οὔ. 88 ρῖοββ οὔ ἽΝ Ὁ.--- 255} Οοά, Κεπη. 4 ομι.. Μασίϊ, πρῦρρα, ὦ 
8445 ἐκ Βαβυλῶνος.---ΟΟΨΥν Γ25] Ἐά,, 201}. γε., Νον., θὰ. νυ γι, 
(οά. Εευςἢ. οἵ ὦ οὔετβ Ὀν συ ἴοσ οὔ, Οὐοτίξα. δεν. δὰ αα. οἵ. 
Γ3".--9. ἼΠΡ] δῖαν. δηὰ ὅτ. οἱλ..---ῦῦ 9. Ω] ΦὋ ἔγνως κακά - Σ΄ ὙΣἼΓ. 

Θ ἀοεςὶ ἑἤομ εὖἱ!, ἰακίησ νὉ. 88 ΗἸΡὮ. οὗ Σγ»Ὰὺ δῃὰ σεδαϊηρ 5» 85 οὐ]., 



Ὁ" ΟἹ 

πὴ} ὦ. Ἐ »ποόγογε εομίγαλεγὶς, ἀετϊνίηρς νῦ. ἴσοση πγὶ Π. ὦ οορη- 
πεείεςέ ἰδομ ἐλγϑε οὐ ῥεορῥίδ5.--- Ἴ»ν} ΦὉ ἡ βουλή σον; 90 4130 ἱπ ῬΥ. 

11}..19, 9, ὦ ὦ ν!]..---10.. Ὅ2} 5510] ὦ ὥδινε καὶ ἀνδρίζον καὶ ἔγγιζε, οὗ 
νι ἰς ἢ ἀνδρίζου ἰ5 ἴο Ὀς ἰαίκοι, τῖτὰ ΕΥ., 88 ἃ ἀρ ςαῖς χεπάετίηρ οὗ ὅσα, 
ψῈὶο ἢ ττὰ8 ἩΤΟΠΡΙΥ οοπποοίς τὰ οπ; ψ 811 ἔγγιζε τερτεϑεηῖβ ἃ οοηξυ- 
δίοη οἵ τὸ τὰ 15). 46᾽5 τοπάοσίηρ οὗ πὶ ςοστεβροηάϑ ἰο (8 ἀνδρίζου. 

ΦΑἘ δηὰ οοὐά. 87, ΟἹ, 97, 228, 310, 9Ὲ οῃι. καὶ ἔγγιζε. 215 τεπάεγεὰ 
ΕΥ Ἦ, ταἰαρε; ὦ . ἘΠῚ. δπὰ (ῇῃς.“Β ἡ)ην; ο΄. 165. 481, ΗΒ." 

Ὧρ᾽; ο΄ 18. 42; 50 Νον., αυ.. Ῥοῃῖ, δ, Οσ, δηα Μαγῇ "ὯΝ ).-- 
Ὁ] ὦ ῥύσεταί σε.---Ἴ 2» Ὁ] δ οπι.. ϑενεσζαὶ οοἀὰ. οὗ Κϑηη. Ὁ; 
80 ὍΔ 9 ---"}} Οὐ δἀἀ5 ὁ θεός σου. 

ΒΕ. 1, ἴῃ ροοά {τ πηείογ, Ὀγίηρϑ οὐἱ Πγου ἢ ἴἴγοα αυσϑίίοηϑ ἴΠ 6 
ἀεβρογαίε βἰἰυδοη ἴῃ ἢ ἢ 5γδ6] ποῦν Βη45 1[56]1.---Θ. ἩΥ λογεζοτγε, 
μοι, ἀοε ἐμοῖς ΟΥὙ 50 ἰομᾶ 7] 76ΓΌ 58] 6 τ 15 οη [86 νεγρὲ οἱ ἃ 5ίδρα 

ΔΡΡΑΓΣΘΠΕΥ, ΟΥἩ ΔΙΤΕΔΑῪ Ὀεβίερεά. ΤὨΘ δηρυΐβῃ οὗ [Π6 οΓῪ 15 ἴο Ὀ6 ἰῃ- 
[ετοα ἔγοσα ἴῃς αϑί ᾿ΐης οὗ [ῃ15 5:ζ.. ὙὉδα Ρεΐϑοῃ δ ἀγεββοά 15 ““1η6 
ἀδυρῃίεσ οὗ Ζίομ᾽᾽ (ν. ἢ. ΟΝΝοιν 8 ποῖ ἰεπιρογαὶ, αὶ Ἰορίςδὶ; ἴ 
ἰεη 58 ἃ ἰοῃδ οὗ Ἔἐχροβίυϊδίοη ἴο (ἢ αι 80 .---ἰς ἐδογο πὸ κὶπρ ἵπ 
ἐλέε, οΥ πας5 ἰἢ σομρδείϊον ῥεγὶς "θα 7] ΤὨς οοηϊυδίοῃ δηα ἰοσσοῦ ἴῃ 
ἴῃε ΟἿ ἃγὲ 80 στεαὶ, 1 νου ϑβεπλ ἰπαὶ ΠῸ γυΪεσ 88 ργεϑεηΐ ((. 

Ηο. 131. Τδ ἰδγπὶ “σουη 56] 1οτ,᾽ υϑεᾶ οὗ (ἢςΣ Μεββίδῃ ἴῃ 18. οἵ, 
8 ΠΟΤῈ ἃ ΞΥΠΟΏΥΙΙ [ΟΓ “Κίηρ,᾽ ταῖμοῦ ἤδη ἃ Το] ες νε ἔογ οἰ Ζοη 5 

ῬΓΕ- ΘΓ ΠΘΏΤΥ πῖβε (σ΄. 15. 365. ὙΒα σοτηπῆοη πποδηΐηρ οὗ ἴδε τοοῖ 
ἽΡὉ ἴῃ Αβ5γΥ. 18 αδυΐδο, σομρδεῖ. ἘῸΥ ἃ 5: πιῖ]ὰτ αυεϑέοῃ, ο΄. 76. 8" 5. 
ΤὨΪ8 αυσϑίίοη ἀοε8 ποῖ ᾿ταρὶν (ἢ δοίι4] ἀθβεηςε οὗ ἃ Κίηρ, ἱπνοῖν- 
ἴῃ ἃ Ροβίεχ:)ς ἀαίε ἔοσ (ῃε ραββαρβ, Ὀυΐ 18 ᾿γοηΐοδὶ δῃηα ἀδγίβῖνα. 
Οἱ νϑδί υ6 15 1 ἴο ἰγυιϑὶ ἰῃ ἴῃοδα το οδῃηοί μεὶρΡὺ Μαγίΐ οοη- 
βἰάετβ Ὑδην ἢ ἴο Ὀ6 (6 Κίηρ Βεγα τηεηποηδά, Ὀυΐ (ἢ ϊ5 5. δὴ 
ἰηἰογρσγείδιίοη τάδ ὨδΟσβϑασῪ ΟΥ̓ ἢΪ8 νἱεν (πὶ ἴῃ6 ρᾶβϑαρβ 15 
Ροϑβίεχις, Ἐ--- Τ μαὶ ἀρομν Ππας δεἰχο ἐπεε {86 οπς ἐπ ομἐάδιγι ] Α΄ 
ἤρυγα γα θη ΠΥ ΘΙ ογθα 85 ἴδ τηοϑί νἱν!αὰ ἀθϑοτ Ρἤοη οὗ ρἢγϑ- 

ἰςαὶ ραΐῃ; σ΄. 76. 63 ,χ,Ξ, 
ϑίσ, Π, σἰ} ἃ σἤδηρε ἔτοπι {Γτηθίεῦ ἴο ἴμ6 αἶγρα τηονεπηθηΐ 50 

ΜῈ]1 δάδρίεα ἰο [πε σοηϊεηίβ οὗ ἴῃ 5(Γ., δῃπουηοθϑ [Π6 οΟἸἰτηᾶχ οὗ 

ΠΑΙΔΙΆ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ 848 ἃ Ὀδοκρτουηά ἴογ ἃ πιεϑβϑᾶρὲ οἵ δορϑε.---ῖ0, 
4 ΟἹ. 561}, δεγωδδαδεῖ, 6) ἢ., πὮο, τπουδὴ δοςεριπς ἴδε Ῥοκίεχὶ!ἷς οτἰσίη οἱ [8εϑὲ γε σβοβ, 

81}}} ἰδαῖςια ἰπδὶ ἃ πίῃ τποηδτοῖὶ 5 πιοδηΐ, απ 90 8εθ 8 ἴο ροκὶϊ ἃ βδογῖὶ ρμοῦοα οὗ πποπατγοῃ 
ηάοῦ Ζεγι ὈΌ Δ ο], δυΐῖ ἰῃ διμύέοη της Ἐπ σεν ζ: κοτελέοο δεν ἡ έσεδεν Οσεικείμάε, ΠῚ, 174 ἢ... 

εἰιὶ5 νἱενν ἰ8 ἰῃ Ραγί δραηδοποά. 
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γήλμε απὰ δγίηρ ζογίμ, Ο ἀσμρ᾽)εν οἵ Ζίοη, “κε ομὲ ἐπ οὐ ἀδγ}}} 
ΤὨο ἤρυγα ἰη ἴῃ6 ργενίουβ ᾿η6 (ν. Ἶ 15 δ τὸ (Δ κθὴ ὕρ δηά δη]ϊαγρεὰ 
ὉΡοη. Ἡδνίης ἰγοηΐοϑ}ν ἱπαυϊγοά ἴῃ 567. 1 ὩΥ 7εγυβαίθτι Δ Όδ8}- 
ἄοῃϑ Βευβοὶ ἰο ρτίεῖ, [μ6 ργορμῃεί μεζε ἰῃ 811} βεγίουβῃβϑβ 88 γ5, “βου 
διαϑῖ ροοά γϑάϑοῃ ἴο ΔρΌῃ]56."᾿--ὸγ ποὺ ἰμοῖς ημεδί ρὸ 7ογί ὦ ἤγοηι [16 

οἵ αμά ἀιυεὶ! ἐπ ἐμ βεἰ4] ἱ. ε. ἴτοτα ἴῃς ῥγοϊεςοῃ οὗ (Π6 νυν ]]6α ον 
ἱπίο ἴῃ6 ὀρθῇ σουῃίγυ, Ἔχροβϑα ἰο ἱποϊδσηθηΐ νεδίμεγ, ψ1]ἃ μεδϑίβ, 
δΔηα Πο5.116 Δγ168. ΕῸΓ οχὶΐ ἔσοσῃ ἴῃ6 οἰ 85 ἀθηοάπηρ ϑυγγοπαεγ, 
σ΄. 15. 1615) Καὶ. 2,423, Νοιυ, ἰ. 6. κα ἃ 111||6 ΨΉ]ς, βοοη; οὐ. γ" δ 
Απι. 6.---Α πὰ γο ἰο Βαδγίο") ὙΒοβα τῆο ψουϊὰ τείϊδίη νν. "" δ 
ἴοσ Μίςδῃ ἃγὲ ἰογοθὰ ἴο γσεραγὰ {15 ρῇγαϑθε ἃ8 δὴ ἱπίογροϊδοη, Ἐ 
ἴογ 11 15. Ἀ}}ΠΚεὶγ [μα ΜΊοΔΗ μδά ἰῃ6 ΒΑΡ Υ]οηΐδῃ σΔΡΈν Υ Ὀεΐογε 
ἢϊ5 τηϊη ἃ. [[5Γ861᾽5 ΘΏΘΙΩΥ ἰῃ ΜΊςΔ ἢ 8 δρὲ νγὰβ8 Αβϑϑγγίδῃη, δηά Βδργ- 
Ἰοῃ γγα8 ρἰδυίης ἃ ϑθοσγαϊηδίε ρασί. [1{ 18 οἰθδῦ 8150 ἔστοτα ἽὉἢ8. 1--2 
(μαἰ ΜΊςδἢ ἐχρεοίεά (δ6 ἀοοι οὗ Τ᾿ υἀδῃ ἴο ἔο]]οἷν οἶοϑα ἀροὶ (δδΐ 
οὗ ϑαπιαγία, δῃὰ 76. 2 6᾽" ἴ- βϑῆονϑβ ἰμαΐ (πε {{π|6 ἴογ ἴμε ἔυ] ΕἸ] πηοηΐ 
οὗ ΜΙςδἢ᾽ 5 ργεαϊοϊϊοη ἴμεγε οἰϊεὰ νγὰ58 τεραγάθα 85 βείηρ ἰοὴς ραϑί 
ἴῃ 7Θγθ 1418 ἄγ. ὍΠε ἴογοε οὗ ἴ68ὲ οὐδ] οἢ5 ἴο [η6 ρῇγαϑε 15 
ποῖ ονεγοοπηα ΟΥ̓ ἴΠ6 βυρρεοβύοῃ (μαὶ ΒΑΌΥΪΟη 8 γεργεβεηϊδενε οἵ 

ἴμε Αϑδγτίδη δπλρίγε 85 θείης οπβ οἵ 115 πιοϑὶ ρονγεγία! Κίηρσάοπηβ, 
ΟΣ ὈΥ ἴδε ἔαςϊ ἰδὲ ϑάγροη ἰγδηϑροσγίεα ϑοιηβ οὗ ἴῃε ρορυϊδίίοη οἵ 
ΒΟΥ ]οηΐα ἰο πογίμοσῃ [βγαρὶ (2 Κ. 172), δηὰ τηδὺ ἰμογείογε ὃδ6 
ΒΌΡΡοϑβεα ἴἰο Βᾶνε ρυὶ [5γδε} 1165 ἴῃ {πεὶγ ρ]δοθβ, ἰῃ δυρρεβύηρ ἴο 

ΜΙςδΔἢ ἃ ἀεϑεπδίίοῃ ἔοῦ [45 6Χ1 165. Μ|.δἢ δῃα σοῃίθι ρΟΓΑΓΥ 
ῬΓΟΡοΙβ ψεγα οσοσυρίοα τ ἢ Αβϑγτία, ἴπ 6 νου] ἀ- ρόσεγ οὗ [Π6 εἰμί 

ΓΟ ΌΓΥ Β.Ο.. Βυΐ 411 (μδΐ ζοῦθβ ἴο ϑῆον (18 ρῆγαϑε ἰο ἢὲε οἱ ἰδίε 
ΟΥ̓ ρΡίη 15 ονϊάθησς ἴοσ (δε δίς ἀδΐε οὗ [ἢ6 νεσϑα ἴῃ ψΏΟἢ 1 ϑἰδη 5, 
ἴοσ ἰῃ6 νεγϑα 15 ἱποοῃρ είς υπῖμουΐ (815 οἴἰδυβα ν] ἢ 15 Θβϑε [14] 
Ῥοί ἰο ἔοστῃ δηὰ σοπίεμί. [1 15 ἴ[μ6 οηἱγν βαςἰϑίδοίοσυ δηϊεσεάρηϊ 
ἴο ἴῃς [Ο] ον ηρ ἐλεγό, ΜὨϊοἢ οδηποῖ ροὸ Ῥδοκ ἴἰο {86 εἰυϑῖνε δηὰ 1ῃ- 

ἀεοβηϊίς Μεϊά.---Τπογο ἐμαὶ ἱποις δὲ γεδομοά ; ἱδπογε τὴ Υ αἰιυεῖ γε- 
ὦεεν: ἐμεε ὕγοηι ἐπε παμάᾶ οἵ ἐδῖπε ἐποηη 5] ΤῊΣ ἰπουρδῖ {μαι ἀ6- 
᾿ΐνεγδηςς ἔγοηι [με ἔοαε σου θὲ δοοοῃρ 564 'π Βαρυ]οηΐα δηὰ 
(δαὶ [18 γγαβ θυΐϊ [86 ἢγϑί βίερ ἰῃ [Π6 σοτηίηρ οὗ [ῃ6 Μεββίδῃηϊς φίουγυ 

5 80 6. Ζ. Οοτῖ, Κυε., ΝΈΆΒ. ῬνορΆ., ἀε αοεξε, Νον., Νὅ., Ῥοης, σΑϑαι.. 
180 ε. ζ. ἶνε., Ματιῖ, Ὀυ.;: ε’. νὰ Η., σῆο τείδίηβ ἴδ ςοηίοχί 89 ἴπς υἱΐοτδηοε οἱ ΜίςδὮ, 

υϊ τε ϊεκαῖοβ ν. 10 59 ἃ Ἡ δοὶς ἴο ἃ Ἰαίεσ ρευοά, ἢ υ. Πἰκοννίϑε γοδίκοβ ν. 10 ἃ 5}}} [δἴεσ δα αἰτίου 

ἴο νν. δ'ϑ ψϊς ἢ δῖε ἰὨοσηϑεῖνεβ ἰαΐς. 



4" 93 

8.5 ΠΟΠΊΊΟΩ ἔγοτῃ ἴῃ6 της οὗ Πευίογο- Ξδίδῃ; οἵ. 4313, 1.Ὁ.,.42.38 
4: ς 12.152 ΤᾺ 15 Στ ροββίθ]6 ἴο 54Υ ἀεβηΐίοὶν ττβοη ἰΐ ῃτϑί Ἰουπά 
Ἔχργαϑββίοῃ, θὰΐ (86 8515 ἴον 1 νγὰ8 ἰδἰ ἃ ἴῃ 15418}}}8 ἀοςίγίηθ οἱ ἴῃ6 
Γειηηδηΐ. ΝΠδΩ 1 Ὀδοδηθ αυἱΐε οἸοασ δαὶ 4 ΒαΡΥ]οηἑδη οᾶρ- 

Εν ψνᾶ5 ἱπου δ 16, 1 15 ΓΟΑΘΟΏ Δ ]6 ἴο βΌρροϑβε ῃδἱ (ῃ6 ἀθδίμ 655 
ΒοΡε οἵ ἴΠ6 ὑγορμείβ ΠανΕΣ ἴογ ἃ πηοιηθηΐ δοςερίοα (ἢ15 ἃ5 Βη48], 

αὶ Ἰοοκεά ἰοσγιναγά ἴο {πὸ της ἤθη Ὑδη ἢ βμου]α ρ]ΟΥ Υ ϊπ)- 

861} ἴῃ [86 β'σῃΐ οὗ ἴῃ6 ἡδῆοηϑ [σγουρὰ ἰῃ6 Τεβοὰς δηα οχαϊ δίοη οὗ 
Ηἷ5 ρΡεορὶβ. [ηϊογργείηρ ν. 5 ἔτοτι [15 ροϊηΐ οἵ νον, ἰξ 15 ποῖ πθο- 

ΕΞΘΔΓΥ͂ ἴο ΘΌΡΡροϑἜ ψ] ἢ Μααχα (Πδὲ (Π6 ῥγορδεῖ ντοίο, {κὸ Θευΐογο- 
154 δῃ, ἴῃ [ἴῃς [0] Ἰρῃϊ οὗ ἴμε νυἱοίογίουβ σᾶγϑογ οἵ Ουσγιι8, δηὰ ἢ. ἴο 

ςοἶ455 5 ργβαϊ οη 88 ἴῃ ἰᾶῦρε ραγί ἃ ναϊοϊμήμηι ῥοδὶ ευεπέμι. ΑἹ] 
παῖ 158 βα᾽ ἃ ἤθγε 15 αυϊῖα 1π16 1 1016 οα [Π6 1105 οὗ ἃ φοῃίετ ΡΟΓΆΓΥ 

οὗ 7εγεπι δ} 5 ἰδία γεᾶγϑ. 
5.17. ΠῚ, ἀτορρίηρ ἴδε φήμα τγίμτη δηὰ ἰδκίηρ ὉΡ ἃ αἰπηοίεῦ 

τηονθηγεηΐ, ΓΕργοϑεηῖβ Ὑδη  ἢ 88 γοδϑϑοα θὴρ (ἢ6 ΔΠ]Ἰοίεα 6 Χ]]68. 
ἍΜΉΙΕ νν. δὸ βανε πὸ οοπηδοίοῃ τὴ {πεῖς σοηΐοχέ 85 (Π6Ὺ βίδηα 
ἴῃ 4, ἴ[ῃ6 οὯ86 15 ΔΙΤορεῖμοσ αἰ ογεηΐ ἤθη ΠΟῪ [ΟΠ] ον ν. 15; ἴοσ 
[πε ἱμουρῃϊ οὗ ἴῃς Πα]ΐ δῃηὰ δι) ςοιοα, ᾿παρρτγοργίαΐα δἴίοσ ἴῃς ῥ᾽ οἴυγα 
οὗ υμΐνογβαὶ ρεϑοα ἴῃ 4“, 15 ῬΡθου ΑΥῪ ἴῃ ῥἷαςα δέίοσ δυο ἃ οδίδϑ- 
ἘΟΡῊ 6 85 15 ἀδϑορϑα ἴῃ νυν. 5 3.--ῤΟ. 151}αὶ ἀαγ, ἐϊ ἐς ἰδὲ ογαοῖε οὗ 
γαληυε] ΤὨς ἄδΥ οὗ Ὑδη ἢ 15 ἰῃ [6 ργορῃοι᾽β πη, τ ὨΪΟὮ ἀδΥῪ 
γΥΔ5 ΠΟΙΏΙΏΟΠΙΥ Ἰοοκοα ὩΡΟΏ 45 οἰοκίηρ ἴμΠ6 ρεγοά οὗ ρῥγεϑοηί ἀ15- 

[1685 Δηἀ ἱῃαυριγαίίηρ [6 ξυΐυγα ἀρ οἵ 1155. “Ὑδαὶ ἀδΥ᾽ Πογε 
ΤΔΤΚ5 [ἢς ἐπα οἵ (με 6χ]]6.---] τοὐ ραίμεν ἐπ6 μαΐϊ, απὰ {16 ομέσαςί 
1 ὐὐΐ α55εηιδ 1] ΤῊ ψόοσαβ “84]}1᾽ δηὰ “ουϊοδϑί,᾽ βυρρεβένε οὗ ἃ 
Βοςῖ οὗ 5366", ἀεϑβίρῃμαῖίε [μ6 Ἔχ ]ἶς σου 1Υ̓ 85 ἃ ΏΟ]Θ, ηοὶ ἱπάϊ- 
νἱἄυ.4] πηοσο.8 οὗ ἰμδἴ σοτημγηϊγ. Αἱ ῃ6 ἔμπα θη ἴῃ 656 ψτογαβ 
ἍΕΓΟ τ τἴθη (ἢ ἀΐατῥογα δὰ αἰτεδαν θεριῃ. ΤὨς ἀδθοθπηάδηί(ϑ8 οἱ 
(Π6 οδρέϊνεβ ἔγομι ϑδαηδγία ψεγε βοδίίζεγοα ἰῃσγουρμουΐ (ῃ6 ΒΔΡγ- 
Ἰοῃΐδῃ εἰ ρίγα; γείαροοβ ἔσοηι υἀΔῃ δα ἀουδ(1655 δἰγοδάγ ἰουηάεά 
ἙοοΪοηἶθ8 ἴῃ Εργυρί κα (δὶ δἱ ΕἸερῃδηϊίπε; 7εποδῆδΖ δηα ἢ 15 

οουγίίεγβ δὰ δθὴ οδιτίθα ἰο Εργρῖ; δῃηὰ ρβεσῇβδρβ (ες δον οὗ 
507 Β.6. Ὠδὰ [4]16.η. ΑἹ] οὗ [8686 ᾶἃσγὲ ἴο ὈῈ σαϊμογθα ἤογης ἴῃ [6 
στεαὶ ἀδγ.---Α μά πεν τὐδοηι 1 παυε αἢοΕἦοιεὦ] ΤῊς ἰαςοὶ (αὶ ἴΠ688 
ὙΟΓαβ. γα τη βϑίηρ ἴῃ ΖΡ. 215 πόσα (ῃ6 ἴνο ρῥγεσδάϊης 11π65 σὸ- 

ΟἿΣ 15 ποῖ βυϑιοϊεηί οἐνίάθηςε ἔογ ἰγοδηρ ἰμθ τὰ 85 δη ἰπἰεγροϊδίζοη 
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Πογα:Ὲ ΠΟῪ ΓυΓῊ 5} ἃ οοΙ ρσο δηβῖνα βϑἰδίεηθηϊ Βυτη  Γ βίη [ἢ6 510- 
υλοη. ΤῊΣ Ῥσορμεῖβϑ ΠσνῈσ ποϑιιδίθα ἴο ϑοσῖθα ΔΩΥ οὗ [5Γ86]᾽5 οδ- 

Ἰδυγ 168 ἴἰο (6 μΒδηά οὗ δίνει, θὰΐ Αἰνναγ8 88 ρυῃ]ϑηγηθηΐ ἴογ 5ἰη. 
ΒΕΓ, ΙΝ, ἰῃ {Πτηδίοσ στηονεηηεηΐ, ἀδοΐαγεβ ἰῃ6 σογαΐῃρ Ἔχ Δ οῃ 

οὗ (86 τεηηδηΐ οὗ ἴθ παίίοη 8ηὰ 1ΐ5 ροστγδῃεηοα ἃ8 ὙΔαν ἢ 5 
ΡΘΟΡΪε.--. 4πάᾶ] εὐ τιαζο ἐπ6 μα]! α γεριριαμὶ, σμά πεν ἰδ ιαξ τας 
δίοκ ἃ 5,γοηρ παϊΐοη] ΤὮδ ρδγδ]]6] 15 βῆοννβ (μὲ ἴῃς ἴοστῃ "σθηλ- 
ἡδηΐ᾽ 5 ὑγδοῦς δ! ν δαυϊναϊοηΐ ἴο (86 σοττεβροπαϊηρ ἰδστω “ϑίγοη 

πδίίοη.᾽ ΤῊΪ5 ἱπ} 0165, 85 6. ἢ85 ηοϊδά, ἃ τη υοἢ τρογὸ δάνδηςοα 

βίαρθα ἰῃ (δε ἀενεϊορπηεηΐ οὗ ἴῃς ἰάδα οὗ ἴῃς τειηηδηΐ [μ8η οδῃ Ὀδ 
᾿τηδρσίηοα ἴον [ἢ6 εἰ σοηζΌΓΥ πβδη 1588 τγὰ8 γί οἰ νη οἰ ΆΓ 
Ἐσργεβϑίοῃ ἴο {86 οοποοροῃ; οἵ. 18. γ5 8.5 5. τοῦ δ. ΑἸη. 815, 1ι 
ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΕΒ ἃ {{π|6ὲ θη ἴΠ6 ἰάθοα δά Ὀδθη Ἰοηρ ἔδυ} Γ δηά (ἢς 
ΤΊΘΓΘ ΘΠ ἤοῃ οὗ (Π6 ἴδεγτῃ σαττὶοα τ] 1 [ῃ6 ϑυρρεοβάοη οὗ 811 (Π6 
ΘἴοΥΎ δηά βρ᾽επάουγ οὗ (ες Μεββίδηϊς ρὲ (δαῖ δὰ ρστδάυδιν ργαίῃ- 

δγοά δγουηά ἴδε [πουρῃΐ οὗ (ῃ6 τεηηδηῖ. ἘΕῸσ “Βεγ (δὶ τγὰ8 51|.Κ᾽ 

ΜΠ τεοδαβ “ἢδσ (ῃαἱ γγὰ8 [ὯΓ γτειηονβα᾽: υ. 5..-.-.- (μπᾶ Ψαϊπυεῖ, τοὶ! δὲ 

κπρ οὐυὸῦ ἐ᾿|601] ἴῃ ἃ ἸΆΥΡΕΓ δηά {ΓῸῚ 96η86 [ἢ8η Ἔνοσ Ὀείοτγα δηὰ 
ἴο (86 ἐχοϊυβίοῃ οὗὁ Δ Πυπιδη Ὀοΐηρ; σ΄. 15. 4 κ27.---ἰκπ Μομηξ 
Ζίομ] ΤῊ]8 γτεβεςοβ 8η διὺἀὲ ἰοτναγὰ 7εγυβαίοη αὐϊΐα ΠΟΠΊΓΑΓΥ 
ἴο [ῃδΐ οὗ ςἢ8. 1-2, Δηα ΠΟΙΏΤΏΟΙ ΟὨΪΥ δέξο ἴῃς δάορίίοῃ οὗ [ἢ6 
Πευϊεγομομίς (οάθ. ΤὮΘ τηρί τοδὶ ἔοσπλ δθθπλβ ἴο ροϊηΐ ἴο 1815 

ΡὮγαϑε ἃ8 ἃ ρ[ο55.--- γονε ποῖῦ ὁπ ευέπ ζογευεῦ] “Νον, ἱ. 6. ἴῃ [(ῃς 

ἱτητηβαϊδία ζυΐυγο, ἀο] νεγᾶηςθ Μ1}} θὲ στουρῖ; ο΄. ἴῃς 5ἰγααγ 
056 οὗ “πογγ᾽ ἴῃ ν. Ἶ᾿. 

δι7σ. Υ, ἰῃ {ΠΠπηδίοσ ΓΘ ϑΌΓΕ, ᾿ΓΟΏ11568 ἴῃ 6 τεϑίογαοη οὗ [πὸ οἱά- 
{ἰπ|ὸ ἴοΥΎ δηἋ ρόῦγεσ ἴο [6γ 5816 λ.--ὃ. 4ηπῶ ἰμοι, Ο ἰοιυεν οἵ ἐμὲ 
βοολ] Τμδ ἤρυγε οὗ 5γ86] ἃ5 ἃ βοςκ οἱ βῆδερ 18 γεβυγηθὰ ἴσοι 
νυν. 7... ἌἼΒΘ “ἰονογ᾽ νγὰ8 δη αοἰεναίθα βἰγυςίυγα ονοοοκίηρ ἴῃ 6 
βῃεθρίο] ἰῃ ψιϊςῃ [με ἤοςκΚ ψγ85 ραϊμογοὰ ἴοσ (86 ηἱρδΐ (Νὰ. 42}ὃ. 
Ετοπι [ἢ15 νναίς ῃ- ἴον (ἢ 5Βῃδρῃεγά σου ΚΕοΡρ 4 Ἰοοκοιυῖ ἴογ πιᾶ- 
ταυάίηρ Ὀεαϑίβ (2 (Ὰ. )ό᾽δ; τυ. ἃ Κ. 1η"} 18). ὍΘ ρῆγσαβε 15 ποί 
{πεγεΐογα 8η 8]]υβίοη ἴο 7εγιιϑδίθ πη 85 ἃ ϑοεὴς οὗ ἀδϑβοϊδίοη, 7 θα 

γαῖ Π6 Ὁ 88 ἴῃε Βεδααυδγίογβ οὗ Ὑδίμπεῃ, ἴῃς ῥχοίθοίοσ οὗ 1ϑγαεὶ; οἵ 
5. τ45. ΤΠ ἤρυγε, ΡεΓμ 408, τοῆδοίβ5 ἴῃ Ἔχρεσίθηςε οὗ Γ 658] 6 Πὶ 
ἴῃ (86 σἀπηραΐστι οὗ θη ΔΟΒ ΟΣ, 701 Β.6., ΠΙΟΝ ῥ]δοοά (Πς βίδιρ 

4. (οπίγα Ου.. { Οομίνγα ἍὟε.͵ Νον., Ἀδγιὶ. 
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οὗ Υδῆνε ἢ 5 Δρρσονδὶ ὕροη ἴδε οἰ ἴον ᾿δίοσ ρεπογαῖοηϑβ.-- - ΗΠ εἰρἤξ 
οὔ ἐνιε ἀαμρλδεν οΓ Ζίοημ] ΒΨ), λεῖφλ, ἰβ υϑεὰ οἵ ἰογβεὰ 1115. ἴῃ 
εηοΓαὶ (2 Κ. ςἴ; Μεςλα-]η5ογ., 1. 22), δῃἃ 4150 βρϑοίβοϑ νῦν οὗ (ἢς 
ΒΟΟΣ ἐπα οὗ ἴδε ἢ1}} Μογίδῃ, Ὀεοΐνγεθη (δ6 θη ρὶς δηὰ 5] οδ τὰ 
(2 ΓΒ. 275 33" Να. 4,455..5 1γΧ͵ ἨἩξετζε, 85 ἴῃ 15. 12", 1 8 οἰἴμοῦ 
υιϑεα ἴῃ 115 ῬΈΠΕΓΔΙ 86Ώ86, ΟΥ̓ ὈΥ Ξγπεζάοςμε ἀεβίρτιαίεβ [86 τ θο]ε 
οὗ 7εγιβδίθωι ΟΥ (86 βρεοϊῆς ἤϑιηδ οὗ ἃ ρογίοῃ.---ὕ 59 ἐζδε υυὴ! 
εὐ ἐδ 6 ἤγεὶ ἀοπημίοη] ΤῊΣ τεΐογεησα 18 ὑσοῦ δ ΪΥ ἰο ἴμ6 ἀδγ5 οὗ 
[ες Κίηράοπι υηάεν Ὀανὰ δηὰ ϑοϊοιηοῃ θη 7εγιιβαίθπι τγὰ8 ἴῃς 
οΔρίϊΔ] οὗ ἴῃς οῖε πδοῃ. ΑἸ]υβίοῃ ἴο [6 ργοβρεσζουβ ἀδγϑ5 οὗ [ῃ6 

ἄουθ]ες Κίηρσάοπι υὑπάεγ 7εγοβοδπὶ 11 δηὰ {Π2ΖΖί ἢ 18 1655 πϑίυγαὶ; 
ὙἘ1ῸῈ ἴο 54Υ (δαί [πε ἱπηρ]16ἀ σοηίγαβί τηυβὲ ὈῈ Ὀεΐνγθεη ἰδὲ ροϑί- 

Ἔχ ]ς τέρίπις δηὰ [μῈ ὑγε- Ἔχ οἙ 85 ἃ οἷς 8 πὲς ουὲ ΔῊΥ 4515. 
Τι 15 ροβϑῖθ]ς ἰδδί “ἢγϑι᾽ Πδσε 15 υϑεά ἰῃ ἴῃ 6 56η86 οὗ “οἰ ϊεῖ᾽ δηὰ [ῃι15 

ἀοβοτῖρεβ ἴῃς ἀογηϊηίοη 88 ἴῃς ρστεδίεϑί ἰὴ [ῃ6ε ποσῦ]ά, (6 ποῦ]ά- 
ΘΙΡΙΓΟ.--- σα, ἐΐεγε τυ! οοπις {16 κίπράοηε οὗ ἐμὲ κομδε οἵ ]5γαεῆ 

ἴῃς ᾿τδμβροβίὕοη οὗ ἴῃς νογῦ “ςοπχο᾽ (υ. 5.), ἴΏ6γε 15 ργεβογνεὰ 
Πεσα {π6 τερυ ΑΓ δηα ϑυταπηοίΓΥ 50 ομδγδοίοσβᾶς οὗ [6 ῥᾶγαὶ- 

161 15πὶ οὗ ἰῃ686 γϑσβοβ. 48[ τοδὰβ “ἴσα Ὑ11] σοιηὴς ἴπ6 Κίηραοπι 

οὗ (6 ἀδιυρῃίον οὗ 7Ἔγυβδί θ᾽; Ὀυϊ [18 18. ἃ ὑσγοβαὶς σερθ 0 ῃ 
οὗ [Βς ῥγενίοιϑ ᾿ἴΐης δηὰ δά ἀ8 ποίμίηρ. Α8 οοτγγεςοίβα, ἴῃς βεοομὰ 
[1πηῸ Ροϊηίβ ουἱ [Πδἰ 76 Γι 5816 18 στεδὶ ΠΟΠΟῸΓ 18 ἴο σοπΊεῈ ἴο ΠΟΙ 85 

[ἢ σεργεβεηϊδενε οὗ (ἢ ἐπ γα ἡδίοη, ἴῃ 6 ῬΈΟρΙΪο οὗ Ὑδνθῃ. ὙΤὴΘ 
Κίησάοτα Μ111 θὲ 5 8 ομδ 85 11} δ6 ψοσίῃγυ οἱὗὨ 15γ86}᾽8 Ἔχ θὰ 

ΓεΪδὕοῃ. 

9. 5] Ου δος. οοἕ. 85 βυϊβείίιυϊς ἴοσ πῇ. δθ8., Ο65.}1 πὸ 1 «ᾳ͵--- 

10. ὙὉ}}} Ιστερζυϊδς νος δ᾽ ἰδδύοη τιϊσμῖ Ὀς ἴοσ εὑρβοηὶς ναδύοη δες 

ἄγη; ο΄. υρνιὶη ν. ἢ δηὰ Κ΄. ᾿: 5... 54. ᾿5ϑϑ0, Βυϊ η ΟἽ. 43} ὑπάες 5ἰ τα} γ 

εἰσευπιϑίδηςοδβ δυο ἢ νατίδ οη 18 ποῖ τηδάς, δη ἃ ἴῃοσα ἃτὸ οἵδοσ ὅ ἔσνβ. δὰ 

ἰηΐβ. ἔγοτῃ 2 ἱπιρίβ., βοσα ΘΌΡΠΟΩΥ ΡΪΑΥ5 ΠΟ Ῥαϑσῖ, 6. Κ. Ὁ) (5. 2811 469), 

ῬῺ (18. γἢὴ. Τα τηεδηΐηρ οὗ ἰδ νΌ. 85 υδεὰ εἰβεῦνδοσζε (νἱΖ. ἰῃ Ασϑμλ., 

Ασ., δῃὰ 70. 388 405) 15 “συϑἢ ἰοσίδ,᾽ “Ὀσεδκ ἰοσί.᾽ [Ι͂Ὲἢ νἱεν οὗ [815, 

ΨῈ τοΐρῃϊ σοηάοσ μεσς, “Ῥυγϑῖ ἑοσί δ᾽ (ἡ. ε. ἰηῖο ψεερίην, ἰαπιοηἰδὕοη, δἴς.), 

ἐϑρεοΐδ νῦν βἴηος ἴῃς ᾿πουρῃϊ οὗ ἃ ἢενν δἰτίἢ ἔον [5γ86] ἰ5 ποῖ δἵ 8}} ργεβεηΐξ 
ἴῃ ἴῃ6 δροδκοσβ τΞῃου ἢ, Βαϊ ΟὨΪγ ἴδς δἰἰοπάδηϊ βυ εγηρ; δηὰ βίηςς ἰδς 
τησδηΐηρ “Ὁχίης ἔοσι,᾽" 1. ε. ἴῃ ἙἈΙὈἰτί, 18 νεσῪ ἀουρι! ἔοσ ἰδς νῦ. 

ΠΡ). -ΊΗΣ Γ2] ἐ. 6. (ῃ6 Ρϑορὶς, ποὲ ἴδε ἴον; Κα. 5: ,,---Θ., Πρ] Οδὶ 

4 80 ε., Νοῦν. 
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ἰταρί. οὗ ον, ἱγεδίθα 85 νῆρ νΌ., δηὰ οἔΐζεη οοηζυβεὰ τι ΠΡΉ. οὗ πο». 
ΤὨς ἃ -- (4 ἔπλε5 ἰῃ 2 11η65) 18 ργοῦὈΪνΥ υϑοὰ ἔοσ ροεῖς δϑβοῆδηςε, δπὰ 

ποῖ ψ Δ ΔΩΥ ϑρεοὶθο τηδδηΐηρ.---ῦγ5] ΤῊς ἔστ. υϑεὰ 85 ἃ οο]].; Ο 68. 
ἐ8..--ἴ πνῦ τ) 5} Α ΝΊΡΒ. ρσῖς. ἔτοσῃ ἃ ἄβποσ. νὉ. μκὸπ ποῖ εἰβεύμεγε 
υβεὶ, θυ [6 οχϊΞίςηςς οἵ βυςἢ ἃ νῦ. 18 νΕΙῪ ἀουβίυ!; [86 Κ͵χτ58. δὰ ἀϊ- 
εὐ τ τἰἢ6 ποσὰ, ΦΑ ὅ᾽ τεπάοσίης ἰδ 758 |κῈ Ἀπ οὗ ν. 9, 8 υβίηνς 
ἃ 51. ῃπἰγ ἀἰ οτος νογὰ (ἐξωσμ' ἴον ἀπωσμ, Ἐ τεπάοτίηρ 85 ἱξ ἔτοσω πνδ, 

δηὰ “Κ υβίηρς βᾶτς ΟΣ 8 ΠΕ 85 ἴοσ ΠΡῸΣ δα ΠΛ ἴῃ ν. 4, θα π ᾿σδηβροβοὰ 
ογάοσ, ἘΣ μΒὰ5 ἐχῤμίδαηεἜὶη ν. " δηὰ 2γο]δοίανε Ἀετα, Ὀαὲ 1.15 18 ΟὨΪΥ ἴοσ ἴῃς 
586 οὗ νΔΙΙΕΙΥ 85 ΡΡΕΔΙΒ ἔσοηὶ ἴῃ τεηἀογίηρβ σαίοέοσηι ατὰ σομέγέδια- 
ἐανε ἴος ἴῃς οὔἊ νοσὰ προΥΣ ἴῃ [86 ἵνῸ νεσθεβ. ὙΠ ῥτοροβϑὰ σεδαϊης 

ΠΌΤ δοοουηῖ5 Μ6ὲ}} ἴοσ ἴῃς. οοστυρέοῃβ οἱ ΑΨ δηὰ Ἦ, δηὰ 115 ροβεϊἴοη 
τορεῖδοσ τ 115 ΒΠ]ΑΥ  ἴο ΠΤ σαὶ Ἐδϑγ ἢδνο τ] οα .--8. 
ὙΨ 70] Οἡ. 3ς" (7), ἴδε οἷν οἵδες ρίαςς ψεσε (Π18 ἘΠῸ οσουχβ, 
ΘΥΪΔΘΏΓΥ τεΐοσβ ἴὸ ἃ ἰοςδὶ  Ὀεΐτνεεη ΕΡὮ σαί δηᾶ Ηδῦτοη. δηὰ Δρρδ- 
ΤΟΏΓΥ ὭΘΔΑΓΕΙ ἴο [ἢς ἔοττηοσ ἴδῃ ἰο ἴδε ἰδίῖοσ. Βυϊ ΕΡὮΏγχαιἢ ψνὰ58 ἴῃ [ἢ 6 

ὙΠ οὗ Βεῖδμεὶ, πεηος ἴδ Δρρ]ςβὕοη οἵ ἴῃς ἴεγτη '8 αἰ οσοηϊ ἔτοσῃ 1ζ5 
υϑᾶρε Βεῖα. ΘιΠΪ ΔΓ ὭΔΙΏΘβ 81Ὸ 2 5) (705. 1 537), 1.20 "Ὁ ((. γ), "Ὁ 
κυρ (7. 8:7), ὃῦῦ "Ὁ (7. 95), ὃκ "Ὃ (705. 1933).-ῦο}»}] 15 υϑεὰ Βεσε 88 
ἃ ΡΙΌΡΕΣ πᾶηης (ν. 5.), 1ἴ ἀεϑίρτιαῖεβ ἃ ρίδος οὐ ἴ86 βουΐβεσῃ 5ἰορε οἱ ἰῃς 
ξΑϑΞίεσ ΟΥ [δ ρ]ς ἢ1}}; τ΄. ΟΑϑπι. .7]εγμδαΐίεηι, 1, τς2 ῆ.; Ῥαΐοη, .7εγδα- 
εν ἐπ Βιδἰε Τίνιες, 64. ΤὮς 454] Ἰάεα οἵ ἴῃς ποσὰ ἰ5 "βίτνε! ηρ,᾽ “Ρτο- 

{υδογδηςα,᾿ 88 ἈΡΡΡΟΔΙΒ ἔσουλ ἴῃς Αγϑδὶς τοοῖ δπὰ ἔτοτῃ 18 υ56 ἴῃ Σ 5. 
58.9.15 Ὁ... 18:1, ὙΒε Α55Υ. μδέμ;, δοῖϊ, μἰσεν (Ὠ]. ΜΒ) βῃου!ὰ μεσβδρϑβ 68 
τεδλὰ μρίω (]Ἔπβεη, ΤᾺ 2Ζ. τος, Ῥ. 250).---Ἴ 7} ΤῈς υς οὗ ([Π19 Αταπιδῖς 
ψοσὰ στοΐσϊ ρεσῆδρβ θ6 ὑγρεα δραϊηϑὶ Μ|ΊῚς ἢ 5 δυϊποσβῃὶρ; αϊ 118 ἀπηδς- 

ἘΒΞΑΤῪ ἴο βῸ [ὈΣΊΒΕΣ ἄοττῃ ἴδῃ 7 Θγευη δ᾽ 5 {ἰπὶς ἴοσ Ααπλδ 5:15, ἴῃ ἰῃς ᾿ἰρμὶ 
οὗ [ες ζεῆεσαὶ δηὰ νά εβργεδὰ ι.536 οὗ Ασαπιδὶς σενεδὶεὰ Ὀγ ἴῃς ἀἰθοονοῖγ 
οὗ [ες Αβϑυδῃ ρδρυτσὶ δηὰ Ὀγ ἴῃς Ασαζηδὶς ἀοοϊκεῖβ οἡ Αϑβϑυτίδη δηὰ Βδθγ- 
Ἰοηΐδη οοηϊγδςὶ ἰΔ0]ς 15 ἀδῦπ 85 ΘΑΓΙΥ 85 ἴμ6 {1πλ6 οἱ ϑοῃμηδομοσὶθ. Οἡ 
Ῥτείοστωδίϊνε ---, 88 σευ ϊασὶν ἴῃ Ασαμ)., ἰμϑίςδα οἵ ὁ, οὐ, (68. " 461,--- 2} Ὁ] 
Ου οσϑβῖςσ. θείοσε ρσερ., φῦ. 6 65.}129. Καὶ ὅ. δον ΤὙΒε υποίοη οἵ [86 ῥσερ. 15 
ἴο ἀεβης ἴδε τεϊδιοα Ὀεῦνεθη σ5Σ. δηὰ ρδη. βρες θολ γ; Ἐ.1».0, ΤΉυς 

ἴδς πιεϑηΐηρ ΒΕΊα 18 ἠοῖ “Κίηράοτῃ ονεσ᾽ πὲ "Κίηράοχῃ ἔοτ,᾽ οὐ "Ρεϊοηρίης 

ἰο.᾿ που Γ2] 2 ΤΩΔΥ Θαϑῖν Ὦανα θθθ τσὶ ἐδ ΤΣ 85 ἴῃ 7εξα-] δον. 
Ἰ. 23, Ῥμορηϊςΐίδη, Ῥαϊσηγσεπθ, ϑαρδεδη; δηά, ἰὩσουρσῃ ἰἢ6 ἰηθυδηςς οὗ 

ἸῸΣ ΓὩ ἴῃ 1. , οῦϑυν ἀἰθρίδοςὰ ὑμῖν", 

διο. Τῆὴὲε Τγὶμαῥῆ οΥὈ Τεναεὶ (41. 5. 

Ϊῃ ἴπνο 518. οὗ βῖχ ᾿η68 βδοῇ δηὰ ἰῃ ἰγπγεῖοῦ πηεάϑυγο, [Π6 ργορῃεῖ 
ἀεβοσῖθε8 (ἢε 5οθῆε οἱ [5Γ86]᾽58 4] νἱπαϊςαίίοη δἱ Ὑ δῆ ἢ 8 Παη 8. 
ΒΕΓ. 1 ἀερίςοῖ8 ἴῃ6 Δ5ϑεη] ηρ οὗ [ῃ6 πδίϊοηβ οἵ [86 βαγίῃῃ ἴοσ 1ῃ6 
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ΡΌΓΡΟΒΕ οὗ ογυϑηΐης; Ιϑγαοῖ, τ ογεδ8 ὙδΆΕ ἢ 8 ρΌΓΡΟΘΕ 18 ἴο ι.5ὲ 
Ιϑγδεὶ ἴο ογιιβῃ (ἤθπι. ϑίσ. ΠῚ βῆ ον" [5γδε] ἰυγηΐηρ ΠΡΟΏ ὨΕΣ ἴοαϑ 
δηά, ἢ Ὑδηνε ἢ 5 δἱά, νη αυ ϑηΐηρ ἴοι δηα ἀδαϊοδύηρ [Πεἰγ 

ὈΟΟΙΥ ἴἰο Ὑδαπε. 

ΝῸ ον ἴδογα ἃζὸ χαίμεσοα δραίηςὶ πος 
ΜδηΥ πδιίίοῃβ, ἯδῸ δαῪ: [κεἴ δὲ Ὀς ἀεβοοζαίοα, 
Αμὰ Ἰεῖ οὺὔγῦ εγεβ ἔδϑίεῃ Ὡροη Ζίοῃ. 

Βυὶ (λον Κπον ποῖ [86 Ῥυσροβεβ οὗ ὙδτεΒ; 
ΝοΥ ἀο δε γ υπάετΞίδηα ἢΐ8 υἷδη, 
Τμδὶ ἢς ΠΑ ραϊδετεα ποτὰ {{κὸ σταῖῃα ἴο (6 τἈτοβῃίησ- οοσ. 
ΕΙΘΕ δηὰ τγεβ, Ο ἀδυρμίεγ οὗ Ζίοη; 
ον τὰν Βοτῃ 1 νν}}} πγδκο ἰγοῦ, 
Απὰ τὴν Ποοίς 1 νν.}} παῖς Ὀγοηζε. 
Απὰ δου 5811 στ βἢ ΤΩΘΩΥ ῬΘΟΡΪςΈ5, 
Απηὰ του 584]: ἀενοῖς {πεῖν βροὶ] ἰο Ὑδηνεδ, 
Απὰ ἰδεῖς τεϑ! ἢ ἰο ἰδ 1, ογὰ οὗ 811} ἔπε οαγίδ. 

ΤῊΪ5 ρδ88βρὲ ζεῆσοϊβ οΟἶεσ ςοηαϊ! ὕοῃβ ἴθδη ἴΠο86 πὴ πὶ ἢ νν. 5. 10. 
6:8 68]. 1η ὈοΟΙἢ ἀοβοσ ΡΒ ΓΘ συ 58] θὰ 18 ἴῃ ἃ βίδίε οὗ βίεγε; θαϊ ΠΟΤ 
ἴῃ τεβ] οὗ (Ὠς 5ἰεζε 15 (ες []] οὗ [88 οἰ δηῃὰ ἴδῃς Ἔχ]]ς οἵ [15 ἱη μα δ ἰδης5; 

ἀεἰϊνεγαηςα οΟπλ68 ΟἿΪΥ δέίεσ σδρΌν Ὑ 848 Ὀεσυῃ. Ηδστε, 7εγυβαίθγα 

ἴαστι5 ὉΡΟΩ 15 ἴοοβ δηὰ ςοηαυοῖβ ἴμοβο Ὧο σδτης σοηδάρηξ οἵ νἱςίοΙγ. 
ΎΒετο, ἴῃδ6 ΘΠΟΙΩΥ 5 ἐν ἀν ἴῃς ΒΑΡΥ]οπίδη; Βόγε, ἴδ 6 σ0]6 Ραρϑῃ 
ψοσϊὰ ρψδίμοῦβ ἀραϊηϑὶ Ὑδ δ εἢ᾽ 5 ρθορὶῈ. ΤὨΪ8 1α8ἰ ἔοδίυγε τγ85 ἢσϑῖ ἰη- 

ςογροσγαίεά ἴῃ ἴδε ὑσορμῃεῖς ἀεβοσ ρίοηβ οἱ ἴ8ε “ἰδίίεσ ἀδγβ᾽ ΌὉγῪ ΕΖεκΙοὶ 
(38:5 χρ46- 18) δηὰ ἴῃ 500ἢ ἃ ΨΑΥ 85 ἴο ἱπάϊςδία (δὶ 1 νὰ8 οτἱρί πα] 18 
ἴω. Ηδηςς [μ18 ογαςὶοα ταυϑὲ Ὀεϊοηρ ἴο ἃ ἰαῖς Ἂχὶ]ῖς ΟΣ ἃ ροβίδχις ἀδία. 

ΤΗο τσ οἱ]ἱς βρὶ γ οὗ ἴδε ῥδβϑϑᾶρε ἰ5β οοῃϑοηδηΐ γ᾽ συ ςἢ ἃ ἀδίθ. [Ιἠ νἱεν 

οἵ 3:3 αἴοης, ΜΊςΔ 85 δ Ποσϑὶρ οἵ [58 βες ἥοῃ βεθτη5 ουΐ οὗ ἴῃε αυοβίοηῃ. 
ΤΒε ἰεχί οὗ [Π6 ῥα 5886 5 ννὲ}} ργεϑεσνεὰ, ΤΈς ἵν 5Ξ[78. ρσοϑοηΐ ἐδ. ὴ 

ἃ ἀἰπίηςϊ ρδαϑε οὗ ἴδε βἰἰυδύοη δηα ἰορσείμεσ σοηϑέζαϊα ἃ σοτηρ]εῖς σερ- 
τοβεηϊδοη οἵ [Π6 ϑοεῆδ. ΦὍδα σηείσε 18 σε ζιι δσ Ἔχοθρί ἴῃ 11π68 2 δηὰ 4 οὗ 

σ[.. 1, τιοΓα το Τα ἴοσϑ ἈΡΡοασ. ΤῸ βδραγαίο 511. 1 ἔγοτῃ δίγ. 11 οἡ 18 ὶ8 
δεοουηΐ δίοηθ, ψ ἢ δῖεν., 566 15 ἴο θ6 ρ᾽δοίηρ ἴοο σους ἢ 5ἴχ685 Ὁροῃ οοη- 

διἀεσγαιοηβ οὗ ἔοση. ὍΤῊΘ ὑνῸ ἀσὲ θουπᾶ ἱορεῖδοσ ἱηἴο Οἢ6 ΡΤΟΡΒΘΟΥ ΌΥ 
Ἰά ΠΕ Υ οὗ ἰἰυδῦοη δηὰ ροϊηϊΐϊ οὗ νίεν,. 

11. ὨΓΡῚ (Ὁ οὔ. ).--τῆῦ Ὁ] ὦ ἐπιχαρούμεθα, Ἔ Ιαῤίάείιγ. Αα. (αες. 
ἴο (95) τοῦ! 7χα1} ἱμπίο ιυγαίϊᾷ. (Ὁ ἰτοδὶϑ Σ 85 5:10]. οὗ πη, δηὰ Ὁ 88 
80]. οἱ τπτ, ἴοσ. Ὡς ἐΐ ΒΌΡΡ] 65 ἃ ῥσοῃ. 85 οὐ].. ἔνε. ἡῦρ. πο }»] 4 

τη55., ὁ Ἢ ὕ᾽ 55., Ὁ)». Οὐ Β65 ρ]., Ὀυϊ ρΡυῖβ νὉ. ἴῃ ρἷ. ἴο ἀστοὶ τὶ τ 50} ].. 
--12. γΏσπο] ὦ Ὁ 535..--- ὉὉ»] Ἐ 7οεπινι (6 γ}) ἃ5 αἴ τταγϑβ 'ῃ Ἡ. (Ὁ εαγς 
οἵ εγαΐη. (ὦ δράγματα (:κεαυές). Αᾳ. Σ ομαῇ. Θ α εἱαϊξ οὕ ργαΐη.-- 
13. Ἴ). 0] ὦ Φ Ρ]..---τῦῦ 15] ὧδ κατατήξεις, 46. Ὁ 1.2. Σ2 λεπτυνεῖς, ΟΥ̓ 

ςοπιδῖπεβ ῬοΙὰδ σεηάογίηρβ, καταπατήσεις ἐν αὐταῖς ἔθνη καὶ λεκτυνεῖς 
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λαοὺς πολλούς; (γ. Ὦ) εἰ ἰαδεξοέγε ζασίαην ἐπ εἰς ρεμίες εἰ πιἐπι αϊέηι 7αοίδς 
ῥίοδες νιμῖία5. Ἢ σονημπίϑπμες. Ὁ οτὰ. οοῃ). ν.--τ 55] ΒΑ. 85 24 ρεζβ., 
σὰ ὦ Θ᾽ Ἐ Ὁ, δῃὰ πεαιὶγ δ]] ἱμίεγρσείοσβ.---- οὐ] ὦ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν; 
80 Ἐ. 

δίσ. 1 ϑἰδίεβ. Ὑδανε 8 ρύγροϑθα ἴο ἰπχαγὶ (Πς Ἔν] ἰη θη οἢ8 οἵ 
{π6 πδίοῃϑ ἰοτναγα 18Γ86].--11. Απά ποιὺ (δογὸ αγὸ ραϊπεγοᾶ ἀραΐρςὶ 
166] 7Πετυβδ ει 15 δα ἀγεβϑοά. Τῆς ρῥσόρμοῖ δ “πουτ᾽ 18 δ ἴῃς δπά 

οὗ ἴῃε ἄδγ5, ὩΣ ΠΟΓ ἢς δ85 ἰΓδηϑρογίθα Εἰτη561{ 1 βρὶγίϊ. ὙὍὨδ 511- 
υδοη 6 ἀερίςϊβ ογα σδηποῖ Ὀ6 ἰἀεμ θεα 1 ΔηΥ 53εἰ οὗ Κηοντῃ 
Ὠἰβίοσίςδὶ εἰγουχηϑίδηςοϑβ, ποῖ ονθῃ ἴῃ6 Μαοοδθδοδῃ (ῥαςε Ηρι.). Τὶ 
15 ἰῃς νἱβίοῃ οἵ ἃ 866Γ.---- Μαην παδέοῃς, τοῦο δαγ ΤὨΟ ραϊπεγίηρ οἵ 

ἴῃς πδίϊοῃϑ ἴῃ ΔΙΤΑῪ δραϊηβϑὲ Του βαίετη 15 ἃ σμαγδοίογιϑις ἰάεθα οὗ 
ΟΧΙ ̓ς δα ροβίεχι!ς ργόορῃθοΥ; ο΄. ΕΖ. 38 δηά 30; 70. 32 12 Ζο. 12. Ὁ 
15. 297: ὃ ,111.16 ΖΡ. ,5.. 1 εϊοηβϑ ἴο {86 ἰδίεσ Ἄεβϑομδίοϊορίοδὶ 85- 
Ρεςΐ οὗ Ρσορῆθου. ῬῬχε- Ἔχ  ς ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ ϑεηἀ8 115 τοοῖβ ἄθερ ἀονῃ 
ἰηἴο σοῃ οΠ ρΟγϑηθοι8 Ὠἰϑίογγυ ; 18 ν]Ἱβίοπϑ οἱ [86 ἔαΐαγα γα πα 15- 
ΒΟΙΌΙΥ ᾿ἰπκοα ἢ ἴμ.6 Ἑφομαϊ οῃ5 οἱ (ἢ ῥγεϑεηῖ; Ὑ δε 5 δο- 
Εν 1165 ἴῃ 15γ8 61᾽8 ἀΘ5 ΠΥ ἃγὰ 811 Ὠἰβίογ σα ΠΥ τηθαϊαϊεα. Βαΐ ἴῃ [ἴῃς 
ἰδίοσ Ἔβϑοβδίοϊορυ, 85 ἢδσγε, (με ρἱςξιγοϑβ οὗ ἰῃς ἔπξαγα ὈΘΔΓ ὯΟ ἢδο68- 

ΒΑΙῪ ΓΕΪΔ ἤοη ἴο ἴῃς εἰγουτηδβίδηςο5 οὗ ῃ6 ῥγεβοηΐ, δηὰ Ὑδῆνε ἢ 5 
ΓΝ ΠΟῚ 5 ἅτ αἶγοοΐ δηα ἱτητηδαϊδία; ηοΐ ὈΥ Πυμηδη δρθηςῖςϑ, 
θαΐ ὈΥ ἀϊνίμα ἴογοβϑβ. Ἐ--- οὐ μὲν ὃε ἀδεοογαίς] ΤῊΘ ομοῖςς οἵ ἰΔη- 
ξύδρε 15 ἀείεογτηηεα ΟΥ̓ [6 ῥσορείβ ονπὶ ροϊηΐϊ οὗ νίεν ψῃΪοἢ 15 

[μαἱ [5γ861᾽58 ἰδηὰ 158 ΒΟΙΥ ἴο Ὑδπεῃ δηά (π6 ἰγοδά οὗ ἴῃ 6 πδίϊ ἢ 8 
15 ἀοϑβεοσδαίίηρ; ο΄. 7ο. 23... ΤῊΘ β8π|6Ὲ ἤρυγε ΔρΡϑδγβ ἴῃ [5. 24 Ἐ5. 
τοῦδ 7ε, 4}. 2. Ὁ Νὰ. 4 58.---Α μα ἰοἰ ΟἿ δγ65 7αϑίεμ οἡ Ζίοη] ἱ. 6. 
εἰοαῖϊ ἰῃ ἰτἱυσαρἢ ἀροη {με ἴδ]]θη εἰϊγ; σ΄. 1,8. χ'5 ΟΡ. 12 ,..---12. 
Βμ ἐμεν κμϑμοιυ ποί ἐπε ῥμγῥοϑδες οἵ Υαδιυεῖ, πον 40 ἐμέν μπάεγοίαπά 
μὲς ρίαη] ΟἿ. 15. κε" Ῥ5. ογ΄ οι. 13, Τυβί 80 1βαΐδῃ (τοῦ "ἢ 
μά ρἱεϊυτοα [6 ΑΞϑϑυγδῃ ΔΓΓΩΥ 88 ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ψογκίηρ ουἱ ἴῃ 6 
Ρύγροβε οὗ δε ἰὴ τεΐθγεηος ἴο ϑγϑϑὶ, ΟΪΥ ἴο [4]1 ἴῃ ἔπτη ἃ 
ν᾽ οπι ἰο ὙΔΆν ἢ 5 γρῃΐθουβ ταίῃ. “ὙΤὨδ βεοσζεῖ οὗ ἴῃς 1ογά ἰ5 
νὰ ἰΏοπὶ (Παἱ ἔεασ ἢἷπι᾽ (Ρ5. 2ς.).-- Τ λαὲ ᾿ξ μαϊἑ ραϊμεγοά ἐδδηι 

“κε ργαΐπ ἰο ἐμ6 πγεσ έηρ- ῇοον] ΤῊ5 15 ἴῃς οοηΐεηΐ οὗ ἴπε Ρ]δῃ 

4 Οτοβδβιυδηπ᾽ δ δίἰετηρὶ (Ἐεοδαοοϊορξίε, 17) 3.} ἴο τειδἷη (Πε8ὲ νεῦϑοβ 85 Μίςδῇῃ᾽ 5 ἰηνοῖνεβ ἴοο 

τηυςἢ οὗ υπρτονοὰ Ἡγροιμοδί δηὰ θδ5 ποὶ οδῖτν σον οι ἀνθ ἴο ἴδοδὲ ἰῃ βδυιαρδῖδν πιὰ 

ἢ 5 ζεποσδὶ οσαϊεπίουῦ, 6. Ζ. σ5:Κ. δα: αΞ:γγίσελε εἰ γείον, τ32. 
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ἴῃ αυεβοῃ. ὙΤ Γγεβηΐηρ 15 ἃ ἰδνουγίίε 516 τ ἢ ἴπῸ ῥσορδείβ; 
σ΄. Αῃι. τὖ 2 Κὶ. τ27 ΗΡ. 4.276. ς 1 15. μι ατἷδ͵ 

ΕΣ, ΠῚ ῥσγουγ5ε8 15γ86] σοχηρίείθ ΥἹοίοσυ ονοσ ἴῃ 6 πδέοῃϑ ἃ9- 
βει δ]εἃ ἴο Πυτη]Π1}αῖς ἢοΓ.---18, Ανγίδε απὰ ἐπγεοῖ, Ο ἀσμρίμεν οἵ 
Ζίοη] Τῆς ῥσορ μοί 5 ῃδίοηδὶ ργάς Βη 445 ἐχργεβϑίοῃ ἰπ [15 γε ρσο- 
βεηΐϊδιίίοῃ οὗ 15γδεὶ 45 ἴδε δρεηΐ οὗ Ὑδῃπεῃ ἴῃ γι ϑηηρ ἴῃ6 ἀτοραηῖ 
ἴοοβ8.---Ἴον 18. λογη 1 ὐἱτἱὶ πιᾶζο ἴγοη ἀπά ἰκν ποοΐς ὃγο»26] 15τ8ε] 

5 δαἰἀγοβϑθα 858 “(δὲ οχ ψῃίοἢ ἰγεδά δίῃ ουἱ [ῃ6 σταῖη" (Ὀι. 2: 
Ηο. το. Τα τείδγεηςσε ἴο βοσ8 ἢεγε 18 ἰοσγεῖρτι ἴο {μῃ6 ἤριγε οἵ 
6 {Πγεϑῃηρ- βοογ, δηὰ ἰηἰγοάτιοθβ ἃ ποῦν οἰδτηεηΐ ἰηἴο (6 ῥἱοΐυγα 
--ἰβμαϊ οἱ ([ῃὨ6 ΔΗρτΥ οχ σογίηρ ἴῃς ἴος; ο΄. τ Καὶ. χαἶ Ὁ... 22}.--- (μά 
ἐλμοι σμαΐὶ οὐδ Ομ ῥέο [65] ΤῊΘδ νοῦ Πεγα πηθδὴ8 “ἴο ρυΐϊνετ- 
156,᾽ “ἴο τοάυπςε ἰο ἔης ἀιι51᾽; ἤδηοα ῥγδοίοδὶ δηη] 1] δἰίοη οἵ (ἢ6 
ὨΔΌΟΩ8 18 ἤδσγα οοηίεταρδίοα.---Α "ὦ ἰλμοι 5πα}} ἀευοίε ἰο Ὑαλιυεὶ 
ἐπεὶν σῤῥοΐῇ Νοῖ ἴδε Ῥοοΐν ἴδκδη ὈΥ͂ ἤθει ἴγοπι οἴμογβ, Ὀυΐ [ἴῃς 
ὈΓΕΥ ἰδκεη ἴσοι ἴποτη ΟΥ̓ [5γδε]. ὙΏΘΓα 15 ὩῸ 5ῇδγρ αἰβποίου Ἀ6- 
ἵπεεῃ [Πα “5ρο]]᾽ οὗἉ [Π15 πὸ δηα (6 Ρδγ811ε] “τε! ̓ οὗ (ἢ 6 [Ο]]ονν- 
ἵν ἴπ6. ΤῊ 5 15 411 ἰο Ὀ6 ρἰδοθά υηάογ (ῃ6 θη, ἑ. 6. ἐνεσγίῃΐησ 
σου 5Ε0]6 8 ἴο Ὀ6 Ὀυγηδά, δηά ἰἢς ποη-οοΙ θυ 5065, 5 νοσ, 

ποϊά, εἰς., ἀγα ἴο θ6 ργεβοηϊεα ἰο ἴῃς ἰγεδϑυγυ οὗ {πε ἰερὶθ; σ΄. 
708. 617:19.2... ΟἿΠΟΓ ἰπβίδηςοβ οὗ ῃ6 ὕδη ἃῖὲ ἰουῃὰ ἰῃ Εχ. δα 
1. 4 Τὰ. 17 1 5, τς.- ---μά ἐδμεὶγ εὐεαΐ ἰο ἐμ Τογά οἵ {16 
ευλοῖς ἐαγ|}}] ΤῊΪ8. ἘΠ 6 458 δρρ]εά ἰο Ὑδηνγθ 18 Τουμα ΟὨΪΥ ΠεΓεα, 

ἴπ (ἢ ἰαΐα ραββᾶρεβ Ζεο. 4 6 Ῥ5. ογὅ, δῃά ἴῃ 705. 4311. 5 (7), ψΒεσα 
τ 15 φεθοσα! οςοποεάεα ἴο Β6 ἱπίεγροϊαίθά;} ο΄. Ὀΐϊ. το. ΤῊΘ 
111-ροϊίεη σαΐῃ οὗὐ [ῃΠ6 πδίέοῃβ 15 ἴο δὲ ρίνθη ἴο ἴδε Οσοά οὗ [ἴῃς 
νοῦ], ἴο σι Βοσ 1ἰ τι] Ῥεϊοηρ5. 

11. ὈνΛΟΝΩ] Ῥχίς. ψ 8 γί. δἷζοσς ἱηαἀείοστηϊηδία πούυη 18 Ἔαυΐν. ἴο δῃ 
εἰἰτρυϊζνο εἶδιβς; ἘΚ ὅ. τ41: ἅ--Π}}} Οἱ ἔσῃ. 855. οὗ νΌ. στ 530]. ἴῃ Ρ]. 
(μοι ἐμαὶ, ἃ5 πη Οε8. 185. δηᾶ Κῦ. 157), σή. αε5. ἔμ6 Κ,.---12. ὍὉ;»] Νοῖ 

ΒΡΘΟΙΒΟΔΙΥ σάεαυες, Ὀὰξ (μ6 σταίη ἴῃ (ΒῈ σα; νυ. ΒΒ. δῃηὰ ψ'΄. ἰῃς 
τεπάοσίηρε οὗ ἴῃς Κγββ. Βεγα.----").}} Βδβεσ, ἱποοστεοῖγ, Π)2; Ο665.}991,-- 

18. 'νζν] Ου ρμοϊηηρ, ο΄. ν. 19.- τ 9 5, ΟἹά δὰ ρεῦβ. 8. ἔεηι εηά. 

Ὅ ὦ, ΜΕΙΟΏ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΒΕνΟΤΑὶ οΔ565, Ε. Κ΄. ἰῃ Ῥτοῦ. ὮΝ; ΔΙ ΨΑΥΒ ἰπ ἔοστῃ 

οὗ νΌ. Ὀεΐοτε Ὁσοῃοσωΐηδὶ διιθῆχεβ; ἰῃ σοσσοβροηαϊης ῥσοη. οὗ Αβϑγ., αδέ; 

4 (οκῖνα ον. Μαετιϊ. 
ζ.80 4. ζ. Οδίρεσίες διὰ Βαίϊεσεου, Ἡοϊζίησες, Αὐάϊα, Κεῦιϊ, Ὠ]Πγδοη (9); οονΐγα ϑιδῦετ. 

παβεὶ. 



1τοο ΜΙΓΟΑΗ 

ἷπ ἴῃς νοσῦδ] δπά. ἐξ ἴῃ Ασ., ὅγζ., δη ἃ βρογδαϊ δ! πῃ Ασα... Οἷδον ἰη- 
βίδποεϑ οὗ νὰ τ ἢ νΌ. ἴῃ ΗςὈ. σε 7ς. 2᾽ 34. δ 21" 461: 74, 35. « Ἐ)Ζ. τό12. 18. 
32. δ]. 86. 42. 47. δ ὙὙΠ6Γ6 ἴῃς Μδ8. σεοοχη βεα 1ἰ 85 24 ρεσβ. δῃηὰ 50 ροϊηϊεὰ 
Ἢ; δῃηὰ 7ε. 230 ΕΖ. τόν ψθογε ἰξ νγὰ5 τηϊβίδ θη ἴοσ σϑὲ ρεζϑβ..---ῦϑ 101κ 
γᾺΝ 5] Οὐ. νην ον ὯΡ, αη. 14,5; δηὰ ἴῆς ΕδΔηδὶ [ηβοσ., ἩΙΟὮ στεη- 
ἄοης “τὰς Ι1,ογὰ (Β48]) οὗ βδανδὴ δηὰ δδσίῃ." 

δι. Α Οαὶϊ! ἰο Μομγπίηρ (4. 

Α ἐταρηιθηΐ οὗ δὴ ογδοὶε ἀθδ]ηρ τ] βόα βίορε οὗ ΓογΓι 58] 6 1, 

ῬΟΓΒΔΡρ5 [αἰ οἱ δεηηδοῃογρ, ογ (μὲ οἱ ΝΕ υς δαάγοζΖζδγ, ΟΥ 5016 

ΟἿΘ ὉΚηονῃ. [{ 5θϑιη8 ἴο γεβεςοΐ δὴ δοίυδὶ ἢϊβίοσιςδὶ "ιτυδίίοη, 

Γαῖθογ ἰΠδη ἃ ρσορῃεῖ 8 ν]βίοη οἵ ἴῃς αϑὲ ἀαγβ8. Βαΐ (Π6 τηδίοσίαὶ 15 
ἴοο 5βεδῃηΐ ἴο [Γ 5ἢ ἃ 8515 ἴου δ ϑϑῃτηθηΐ ἴο ΔῺΥ ϑρθοϊῆς ἀαἴε. [5 

οἰοβαϑδὶ οοπηθοίίΐοῃ 5 τ νν. "" ᾽ δηὰ 1ἴ πηᾶὺ ἢᾶνε Ῥοϊοηροά οτὶρ- 
πα} ν δἰζεγ ν. " οὐ ἃ5 ἃ τῃδγρίπαὶ ποίδ οἡ Υ-. 15 (50 Μαγί). [10 ἢδ58 
Ῥδθῃ σεηοΓΆ}}} τεςορη θεὰ [μὲ Π0 σοηπεςοῃ Εχὶϑίβ ] ἢ ν δῖ ῥΓο- 
ςοἄε5, 85 15 ϑῆονγῃ ΟΥ̓ [Π6 ἀΡϑεηςε οἵ Ἱ ἔγοπι θεΐογε ΠΩ δῃηὰ ὃγ (86 
(οί }}ν ἀϊβδεγεηΐ ἱδουραῖ σοηνεγεά. Ἠδ]ένυ ρ]δςαβ 1ἰ δέϊογ 612, θυΐ 
ὯΟ Γ68] σοῃηδοϊοῃη 15 {ΠΘΓΘΌΥ αἰἰαϊηδά. 

14. ὋΣ 2 ὙΠΟ] Εά., σι Υε., τ ὙΏΡΏ, ΟΥ νίζε ὑεγδα; 80 

Νον., Μασιὶ, ϑῖεν., σὰ. θὰ. Ερι.. ὦ ἐμφραχθήσεται θυγάτηρ ἐμφραγμῷ, 

τηϊϑίδιοϊηρς ἰῃς λὰ Ἢ ἔοῦ “; ο΄. νδῃ Ἡ., Ὑ Γλῶ ὙΏΏΏ, Σ ὠδινήσουσί σε 

θνγ' συνεχομένη. Ἢ υαείαδεγὶς Πα ἰαϊγομπῖς. Ὁ ἰδοι ἐμαὶ κο 7ογίἤ ἐπα 

ἔγοορ, Ο ἀαμρμεν οὔ Ἰγοορς.---ΟἹ] Ἐὰ., σὰ ὦ Ἡ ὦ, τοῦ; 50 Ταγίοσ, 
Ῥοηΐ, Νον., Μασ, συ... Σ ἐτέθη. ΗΔ]. τῷ. Ἐο. Ὁ; ο΄. Ἀγ. Ρ. 82.- 

1) ΗΔ]. "3..---ῶρϑ} ὦ τὰς πύλας. (ὦ σπεῤῥεγά, Ῥετμδρβ πο ὑϑν. (οά, 
548 (ἀς ΕΚ.) Ὡρϑ; 50 Ῥδίῃβ, ὅσ. ΐδῃ Η. νοῶν, [ο]1. ὦ. Ἡρὲ. Ὁρῦ3. 

14, Νοιυ ἐμοῖς αγί οὐ έηρ ἐδ) 5617 σευεγεῖ}} Ζίοῃ 15 δα ἀγεββεά, 
ποΐ ΒΑΡΎΪΟη ΠΟΥ Αϑϑυτία. Ουζίηρ οὗ Ομ δ᾽5 θ6 5 ψ85 δὴ δἰ θηχεηΐ ἴῃ 
[ἢς οἷά δεινς τιουγηϊηρ- οὐ] δη αὶ ννὰ5 ἰοηρ γεϊαἰηδα ὈΥ ἴδε 15γδε]- 
ἴϊε5; Ὁ. 14. [{ νὰβ γοϑογίβα ἰο 4]50 ἃ8 δῃ δοΐ οἵ ψόσβηρ δηά βη- 
[ΓΘΑΤῪ ἰῃ ο8565 οὗ ἀἶτα πδοοβϑὶυ; σ΄. ᾿ Κ. 1825. ὙἌὙΠΕ υ08] τεπάετ- 
ἴῃς οἱ ΝΜ 15, “Νον, ἴδου 5841} χαίμογ ἴῃ ἴσοορβ, Ο ἀδυρῃίεσ οἵ 

4 Ἦρι. ἀεηΐς5 (ἢ τεῖ αἰου5 5 συιΐ ἄσδηος οὗ ἴδ δεῖ οὗ συ οὔ ο561 ἰπ πιουτγηὶηρ δα ἀδοίατγος 

(18 δγπιθοϊίςαὶ ροτρεϊυδίίοη οἱ ἴῃς δαυν εὐπίοπι ἰῃ δοοογάδηςς τὶ ἢ π εἰς πηουτηςτα βογαιο πο 

{ποτ ϑεῖνοβ {1}} τὰς Ὀ]οοὰ ταῦ ἰῃ οτγάστ ἴο βδῇον (δεὶγ στίεῖ. Βιυϊῖ οὐ τη:5 δ ρροβὶ ἴοη ἴῃς ὑγομιδὶ- 

τἰοη ἰπ Ὁ, σφὶ ὥν. τοῦϑ 218 ἰ5 πατὰ ἰο ἀςοουηΐ ἔοσ. Νοῦ οδῇ ἴδε ευδίοπι ὃς ἀἰποοςίαἰςα ἔγοσῃ 5 ς ἢ 

ΡΓαςίίςδβ 85 ἄρρεδζγ ἰπ : Κ. 1.853, 



πω 70) 

[ΓοΟρ5,᾽᾽ τείοστίης ἴο ἐπ 6 4556: 0] 1ηρ οὗ ΖΙΟΠ᾽8 ΔΙΤΩΥ ἴο ταϑὶβί (Π6 85- 
584} ἀρουΐ ἴο Ῥ6 τηδάθβ. Βυΐ 6. ςἦ οῇξεγβ [ῃ6 ΟὨ]Υ οα86 ψΏΟΓΕ 
ὙΤΔΏΪ τλιϑὶ 6 δη “4556 0]ς,᾽ δη ἴποσο {15 [8 ὈοτοῚ ἴο ἕο ον (ὦ 

κατέλυον διὰ τεδὰ ΤΊ Δ)", πισΐε ἐλιοπιδεῖυος αὐ βοηιθ." ΤῊΪ5 τεῖ- 
ἐγεῶςα ἴο ἃ ὑσγδοῖςε ἰοσθἱἀάθη ΌΥ ἴῃς Ὠουϊεγοῃοχηῖς ἰδὺν ΤΩΔΥ Ροϊηΐϊ 
ἴο 8ῃ ΘΑ ἀδίε Ὀεΐοσε [δ τεϊσίουβ σοηϑοίουϑη 6839 οἱ 5γϑοὶ μδὰ 
Ὀγαηάδά [ες οσυδβίοτιμ 85 Ὠοδίμοη]50, οσ 1ἴ πλδῪ 6 ἀπε ἴο ἴῃς ἔδοΐ [δαὶ 
ἴῃς ῥσορδεῖ 15 τ ΓΟ Ϊυ ἀθβοσ πη δὶ 18 ΔΟΙΌΔΙΠΥ ἱακίηρσ ρἷδοο, δηά 
ΠΟΙΓΠΟΙ ΠΟΙ ΔΗ ΠΟΥ ΔρΡΡργονίῃρ 1ϊ.--Αἱ σίθρε ἐμὸν ἰαν αἀραϊμεὶ 

μ5] ΤΣ ῥσορδεῖ μον ἰάθη 1Ή68 Εἰτη561} τ (ἢ ἢ15 βυ βεγίηρ ῬΘΟρΡΪς. 
ΤΣ Ρῥἴυταὶ ἸῸ᾽ 18 τεαιήγεα ὈΥ ἴμ6 φοτγεβροηάίηρ 39". Α βγη 
δἰ υδύοη 18 ἀερϊοἰεὰ ἴῃ 18. 17: 5-Ἰ ἢ α το {πὲ ν σης ρον {16 
οἤϑοξ ἰδ γμΐεν οἵ 1ςγαοῦῇ ΤῊΣ ρυμ ὑροὴ ΒΦ πὰ Ὁ 7) 15 οἰθαγ, (86 
ΟΥΤΊΟΣ θείης υϑοὰ γαῖμοσ ἴῃ δΔη ᾿ 7). οΥ ὉΦῸ ἴο τβᾶκε ἴῃς ρᾶσζοπο- 
ταδϑβὶδ; οἵ. τὴ. χλ᾿. ϑύςὶ ἰγεδίμηθηϊ τν)838 ρτ θῖν ἰηβυϊηρσ; ο΄. τ Κ. 
227 ΤΌ. τό, ΤῈ ΤΩΔΥ τοῖοσ ἴο [ῃ6 1η5:115 μεαρεὰ προ ΗδΖοκίδῃ 
(15. 26.329 ὈΥ ϑομηδοῃ γ᾽ 8 σοηογδὶ, οὐ ἴο ἴδε ἔδοί ἰμαὲ [86 ᾶσττο- 
ξϑῃςε οὗ ἰῃε ἔοα νγᾶ3 δὴ ἰηϑι: ἰο [5γ861᾽5 στεδίεσ Κίηγσ, Ὑδνε. 

διλ. ΤὴεξῪ Μεςοίαπίο Κὶηρ (τ ἢ. 

ΤῊΐ5. οἰρμε-Ἰἴπ6 58ιγ., βεσυγοὰ ὈΥ οὐ ἶηρ ν. 5 88 ἃ ρῖοβϑ, δῃ- 
Πούηοο5 (6 οοπγίηρ οὗ (ἢς Μεβδίδῃ, βϑργυηρ ἔγοτλ 8η δηοϊδηΐ [Ἰη6, 
ὙγὮο 588}} για ἃ5 Ὑδῆνε ἢ γεργεϑεηίδενε δηὰ ἴῃ ἢ8 πιὶσῆξ ΟΥΟΣ 
ἴδε ἐπῦγε που]ά. 

ΝῺῸ τδου, Βεῖδ ΕΡΒ ΣΑΙ ΠΔΉ, 
Τῆς εδα8ῖ δος ἴδε οἶδη8 οὗ 78 Ὁ, 
Ἐτοῖὰ ἴδε οηδ 1] σοτα ἔοσί ἢ ἔοζ τηθ, 
ἍΒο νἱ}} Ὀς συΐϊοσ ονὸσ 15γϑοϊ, 

ὟΝΒοβε οτίψίῃβ σὲ ἔγοπι οὗ οἷά, ἔσοτῃ δηςίθηϊ ἀδγα. 
Απὰ δὲ ν|}} δἰδηὰ δηὰ ββορδεογὰ (815 Ηοςκ) πῃ ἰδε βίγεησιίδ οὗ Ὑδαεν ἢ, 
Ιὴ [Π6 πια]ςϑὶν οὗ 6 πδιης οὗ ὙδΕν ες, δα Οοὐ; 
ΕῚῸΣ πον ἢς ΜΓ} Ὀς στεδῖὶ υηΐο (δ ἐπα 8 οἱ ἴδς εδγίι. 

Το ἰτἰσηθῖοσ τηονετηθηΐ οὗ (ἢΪ5 51. 15 βοσηοτσῃδὶ ὑησνδῃ; 1. 3 ΤΌΣΩ ἃ 
Ἰρῆς αἰπιεῖοσ ψὩΣ]ς 11. ς δηα 8 ἅτε Ἔχ γε οἷν ἤεᾶνγ. Τα σεςοπβίσυς οι 

ἱποϊυδ5 τῆς ομγϑ5ίοη οὗ ἃ οζὰ δδοῖ ἔσοση 1]. σ, 2, δηὰ 8 (υ. ἐ.), ἰῃ δα αἱ- 
ὕοῃ ἴο ἴδε ἐχοϊβίοη οὗ ν. ". Ὑῇεα δισδηροσηθηΐ ἰὴ Ῥδηϊδιωθίοσβ ΌΥ δῖαν. 
πο 65 811} οὗ 1636 οὐ ββϑίοῃβ Ἔχοδρί τδμδὲ ἰη 1. 8, Ὀυῖ {Πκονϑδα δηἀ5 ἰξ 

4 ὃο ὁ. Ζ. Οἰε,, Ὦυ., Οος., Ὡς.. 



λον ΜΙΟΑΗ 

ΠΟΟΟΒΘΑΙΣῪ ἴο ΒΌΡΡΟΞΒΕ ἴδ 1088 οὗ ἴσος οσγὰβ ἔσοσῃ ν. 5. Ν,. 3 18 οἱ. ὉΥ͂ 
Ὅυ. (οῃ 13. γ9), α. Η. δκιρυῖ ΟΟΚ. ΝἹ, ς84); Νον., Ε. 1,δάδπιςο, 

Μασί, δίεν., συ., Ηρῖ.. 11 πτοστυρίβ ἴὨς οοηηεςάοῃ Ὀεΐτεςεῃ νυν. 1 κπά 
δηὰ Τὔδηρεβ ἔστοτα ἴῃς ἔγβὲ ρέσξοῃ οἵ ν. 1 (5) ἴο ἴῃς αἰγὰ ἴῃ ν. 3 (2), 

Ὑἤογα Ὑδη σε 15 ον  ἀθηγ ᾿ηεηἀεα. 
ΤΕΣ ἀδίε οὗ νν. 1: ὃ ςδπποῖ Ὀς ἀεςο ϑίνεὶυ βϑεῖἰςὰ, ΤὨς διτυάς οὗ το- 

βρδςεῖ ἔογ ἴδε δηςϊοηὶ αν αὶς ἀγηδϑίυ δηὰ [ἢ ἰάῦζοηθβ5 οὗ [86 Μεβϑβίδηϊς 
εχρεοϊδοῃ σλδῖκο ἰΐ ΤΕΑΘΟΠΔΌΪΝΥ οεσίδί πη (πδὲ (6 ΟΥδο]Ὲ τηυϑὲ θς δϑϑϊρηῃεα 
δολο Βοτα ἴῃ ἴῃς ροβίοχι!ς ἀρ. Ὅῆε ρετ οὐ οὗ Ηαρραὶ δηὰ Ζεομασγί δῇ 
ψ ἤθη Μεβοϊδηὶς ἢορδ5 ψεσὰ ρϑιμοσίηρς δτουηα ἴῃ6 πᾶπλα οὗ ΖεγυῦθΑὈεὶ 

ἔυχηΐϑ865 ἴῃς Κἰηα οὗ Ὀδοκρτοιιη ἃ ποσοββϑτυ ἴο 50Γἢ δὴ υἱΐεγδηςε 85 [ἢ Ϊ5. 

Οα ν. ὃ, υ. ἑ.. 

1. ἼΣΟΝ Ὁπὺ Γ2] Οἷλ. τὺ 88 ἃ φοββ; 80 οοά. τόσ (Κεηῃ.), Εο., 
Ῥοηΐϊ, ε., ΟσΑϑπι., Νον., Οοσίξαι. Μασ, ϑῖεν., συ., θυ., Ηρι.. ὦ 
Βεθλέεμ οἶκος ι᾿'Εφράθα. Μί. 29 Βεθλεὲμ γῇ ᾿Ιούδα. (οχρ. οἶκος τοῦ 

Βεθλέεμ τοῦ Εὐφράθα..----}.] Ἐά., ἢ ΗΙ., ὙΣτα; ο΄. ὦ ὀλιγοστὸς εἶ; 

80 Εο., Ταγίοσ, Ῥοηΐ, νΥε., Κοκίεσβ, σάδϑῃ, Νον., Οοσίξηι. Μαζί, 

δῖον. αυ., θυ., Ηρί.. Ὑπνεηίγ-οης τη58. οἰϊοα ΌὉΥ ΗΡ,, ἱομείμεσ [ἢ 
ἍἌ, Ἐ, Μι. 29, ]υϑίη Μαγίγσ δῃὰ ΟὉμγγβοβίοπι, ἰηίσοάυςα ἃ περδᾶνε 
Ὀείοτε υ.-- 28] Οὐλ., 85 αἰτίου. ἔγοσῃ Ἰ. 4, στὰ Ἢ, Μι. 25; 30 Ηἰ., ("ς., 
Ταγὶοσ, Ροηΐϊ, δ  ε., Κοκίοσβ, ασ., σϑαηι., Νον., Μαζί, δεν. αυ., θυ., 

Ηρι.. τυπο ἐχ 5 ροοσ ΗδΌ.; [δε οοττεςῖ ἔοστη ψουἹὰ Ὀ6 "πὶ "5.-- Ὁ 9 δηὰ 
Μι. 29 ομι.; 80 511..---ο γνδῦ] ΟΥΛ ἡγούμενος τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα.--- 

Μι. 25 τεηάεσβ (ες ἰα8ῖ ρατὶ οὗ νεσξε Ἰοοβεὶγ; γορε ἐξ εε σμαἱ! σονις 7ογί ἢ 
α ἰεαάεγ τυπο «καὶ! ἐμεῤῥενὰ ηεν ῥεοῤίε ]ςγαεὶ.---Δ. Ὁ)70] ὦ μδ5 νῦ. ἴῃ 34 
ΡΕΙ5. Ρ].; Ἄ ἴῃ δὰ ρεσβ. 38. ἔεπι..---ὐτν) ὦ ἢ Ἄ, ρ]. ε[..-ῦΣ͵ ΝΥ-., 
Νον., Μαχγῇ, δικ., Ηριί. "ν.--858.. πρ. ὦ [45 ἃ ἀοιυδίεϊ, ὄψεται καὶ ποι- 

μανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ. Οτ., ΟΑ5π)., δἷεν., Ου., [0]]. ὦ, δά ὰ δη οδ͵., 

6. ξ- τι. πτΊν 22] ὦ τα γγν 25). ον] ὦ 65. Ρ]. 5[..-- τι} Οπι. 85 8 
Εἰοββ, οὕ 85 ἃ ἀϊίος. ἔγοτιλ 7121Ὁ9 ἴῃ ν. ἢ ὦ ὑπάρξουσιν, ςοπηεςηρ τ (ἢ 

Υ. 86 δηὰ Ομ. 1; 80 Ταγίοσ, Ροηὶ, σγῇο σοδὰ νῦ. 85 ἴῃ ΑΙ. Ἡ Ἵοηπυεγ- 

ἐθηδιῦ; 80 αὶ ὦ. Οπὲε πιβ. 1205; 3 τη55. Ἰϑφη, ΕΟ. 120», δῖον. 51Κ., 

δηὰ συ. βὕρροβε ἴῃς 1055 οὗ ϑοῖὴς ᾿τοσά οὐ ρῆγαϑε τηοαϊγίης 12", 6. γ. 

Π93.--- }}} ὦ Ρ].. δεν. ΒΌΡ Ροβεβ ἴῃς ἰοββ οὗ (Ὡς βυθ)., οσ οὗ δῃ δᾶν.. 

1, Απὰ ποι, Βειμ Ἐρλγαίμα}] Πΐ τελάϑ, ““Βει]εἤετη ἘΡδγα- 
{84}; θυΐ ““ΒείΒΙΕ ἢ 6 Πλ᾽᾽ 15 ἃ 9055 85 15 ϑῆονγῃ ΕΥ̓ (8 τεπάθγίης 
δηά Ὀγ [δ πχεῖγσε. Τῆς ἸΔἀοη δοδίοη στ Βε(Π]Θἤθτη 5, ἤούγανοσ, 
οογτεςΐ ἃ5 ΔΡΡΘΑΓΒ ἔσοπ [Π6 Γεΐδγεηςε ἰο [πἀδῇ ἴῃ {πὲ ΓΟ] οσίηρ Ππ6, 
ἔγοτῃ ἴῃ ενϊάθηΐϊ 8] υδίοη οὗ ν. ἦ ἴο ἴῃε Ὠαν]άϊο ἀγηδδίν πο ἢ ϑργδης 
ἔτομγ ΒεοίΉ] Βοη, δη ἃ ἔγοηι ἴῃ 6 ψΑΥ͂ ἴῃ ψν ἰςῇ ΒεΙΉ] μοπλ δηά ἘΡΉἢ- 
ΓΑ Δἢ ἅτε δϑϑοςϊδίθα ἴῃ οἴμποσ ραϑϑᾶρεβ. ΤΠα δηλ ]γ οἱ αν ἃ νοσα 

ἘΡὨΒσαῖητῖοβ οἱ Βεοίμ]θῃοτα Γ[υάδῇῃ (1 5. 172; Μδηϊοη δπὰ Ομ] θη 



σ᾽ 103 

ἃΤα ἸΠἸκονν56 οἶΔ 55: Πεἀ (Εὺύ. τὮ; ΕΡΕ ΓΑΔ} δηὰ Βο Β]θἤ θη ἀγα ρᾶγ- 
8116] ἰοστηβ ἱπ Εα. 42, (᾽5 νογϑβίοῃ οἱ 708. 1 ὅδ, τ ςἢ 15 σο ΓΑΙ ΪΥ 
ςοπορασά ἴο γεργεϑεηΐ ἴῃ ογρίηδὶ ἰεχί, 1Ἰἀεη 168 ΕΡΗγδΙἤΔἢ δηά 
ΒΘ ΠΙΘμθπι; τ Ὦ16 τ᾿ (ΓΒ. λ'. δ 4, δηυπηογαίοβ Βοί ἢ] θα ἴῃ ἃ 1151 οἱ 
7υάεδῃ ἴον 8 δϑϑοςίδίεα τὶ δ] εὉ δηὰ Ἐρμγαίμδῃ. Ὅῆα ΟἿΪΥ 
ενυϊάθηςς δὲ νϑγίδηςς ψ]ἢ} [Π686 ἴδοϊβ 5 ἔχη ϑηθὰ ὉγΥ Οη. 4ς᾿ δ 
4871: 8. τοῦ; ἴῃ Οῃ. 3.5 487 ΕΡὨγδί δῇ 15 :ἀεπβεἀ τ] ΒΕΓ] ἤθτὰ 
85 ἃῦονο, θυΐ ἔγοπι Οη. 3 δηά 1 5. τοῦ 1 ἀρρεᾶγβ (ῃδὶ ἴῃ ΕΡἢγα- 
τ Δ ἢ ἴῃ ᾳυεβίοη, τ ὨΓἢ ψγὰ8 ἴῃ θυ] - δος οὗ Ἐδοἢαὶ, τνὰ8 ΠΘᾶΓ 
Βεῖπε] δηὰ τγᾶϑβ 'ἰῃ {(ΠῸ Ὀογσγάδγ οἵ Βεη)δπη. ἩΗδεηοα γγὸ ἅΓὰ ἰογοθα 
ἴο σοηουάε ἴῃδὲ ἴβεσα σεσα δἱ ἰεδϑὶ ἔτο ρἶδςεβ παιηδα ἘΡγαιῃδὮ, 
ΟἿ6 ἴῃ Βεῃ)αγηΐη δηα οὔδ ἴῃ [υπἀΔῃ, ἀπὰ [παἰ (η6 ρῆγαϑε “"(ῃδί 15 
ΒειΒ]Έμθπλ᾽ ἱπ Οῃ. 3 εἶ 87 15 ἃ ρἷοβ5β ἄυε ἰο βοῖὴδ γεδθσ ψῆο ζφοη- 
[υδεἀ (με ἔτγο ΡΪαςο8. Τῆς ΕΡὨγαίμδῇ οἱ οὺὐγ ἰεχί ϑδθῖ8 ἴο ἤδνε 

Ὀδεη [ἢ6 ΠΔΠ16 οἵ ἃ ἰᾶγρεσ ἀἰϑιγιςὶ πη τ] ἢ ΒΕ] πὶ τνδϑ8 5ἰ[ι- 
δἰςά, οζ οἱ {Πε εἶδῃ ἴο ψῆϊοῃ ΒεΙ]Θἤθπὶ Ὀεϊοηρσεά. Οη (ἢς Ὀᾶ515 

οἵ [πε εχἰβίδηςε οὗ δὴ ΕΡΒγδίῃδῇῃ ἴῃ Βεπ)δτηΐη, Οογί επἀεανουγεά 
ίο β8ῆον ἰῃδὲ (ἢ15 Ῥσορῆξου μδά ἰο ἄο σι ἰΠδί 5116 δηα νὰ8 1π- 
ἰοπἀδα ἴἰο ἀππούηοα ἴπ6 οοτΐηρ οὗ (ῃ6 Μεϑβϑίδηὶς Κίηράοτῃ (Ὠγουρἢ 
(ἢ γεβίοσγαϊίοη οὗ (πε ἀουνῃ 8 ]]Θη ἀγηδϑίυ οἱ 541,7 θὰ προ {πε 6χ- 

Ροϑιγε οὗ [ῃ6 ψεᾶ κῃ 655 οἱ [Π158 ὑσοροϑβιίίοῃ ὈῪ Κιρ., 1 Οοτγί ῃἰτηϑο 
δραηδοηπεά 11.Ὁ---ΤὴΎτ ἰφαςί αὐποῆν ἐπὸ ἱπομδαμάᾶς οἵ μἀ6α}] ΤῊΣ 
ΟὨΪΥ ΡοΟΒβ51016 στη ἀθπηρ οἱ 4 15, “16 ἴο θ6 διῆοης ἴῃ πουβδηα 8 
οὗ Τυάδ},᾽" ἢ. 6. 830 5:4]} (ῃδί οης σψουϊὰ παγάϊγ πᾶνε Ἴχρεοίθα ἴο 

Βπά ἴπεε ἰπ ἴῃ) πυροῦ. Βυΐ γγΥΓΑΔΓ ἃπα πγείγε σόα θης ἴο 
τεσοιῃτηθηα [ἢς ςοττεοίεά ἰεχί, ΤῈ ποσζὰ σεηάεγεαά οἷαης 15 οὗ 
βουγενηδὲ ἀουδί } 5ἰσηὶποδῆςα 85 Δρρ]εα ἰο Βείῃ ἘΡὨγδί δῇ. 
71 ΤΥ Δ ν ἀεδισιαῖοβ, δϑ᾽ἀθ ἔγοπὶ 118 5. ΓΟ ΓΥ ΠΌΠΊΘΓΙςα] ἀϑᾶρδ, 
ΕἸΠοΣ 4 Ὀδηά οἱ ομεα ἰῃουβαη τδῃ ππηᾶογ ἃ σοπιπλοη ἰοδάσγ, οὕ ἃ 

ἴδιαν. Ηδγε πὰ ἴῃ τ 5. 2373 1 ἢ85 εἰἴΠοσ [Π6 ἸαἰΕΓ το ηΐηρ, ΟΥὉ 
εἶξε ἀεποίεβ (Π6 γερίοη ογ ἀἱϑβίγιςϊ οσσυρὶεα ὈΥ 8ἢ ΩΣ Τὶ πλᾶῪ το- 

ἴεγ ἴο ἘΡῃγδίῃδῇῃ 85 ἴῃ βεδί οὗ ἴῃς αν αϊς οἶδη, τὶ ἢ δἱ (ῃ6 Πτηθ 
118 νγγὰ8 τσὶ θη βθα5 ἴο πᾶνα θδεη γεαυςεά ἴο 118 Ἰονγεϑὲ ἴεγτη8. 
Βυΐ ἰῃ ςοηίγαϑί Σ ἴΠ6 ῥγεϑεηΐ ἰονν εϑίδία οὗ (ἢ ἔδυ, ἥγονι ἐδιθε 
ομϑ ιυὴϊ οονιθ 7ζογί 70γ φῖὲ ὐλοὸ «λμαὶΐ δὲ γον ουεν 1 ςγαοῆ ΤὨΪ5 1π- 

4 δοέ. Κ. ὈΪΠΙ δ’, δις., Ὁσ., Αἀαϊ5, συοίοεὶ, Ἡοϊσίηκον, Οδγρεοῖες δυ ΒΔ ΗΠ ΥΒΌΥ. 

ἩΤΆΤΟΝ, ςοι- τ12. Φ ΤΆΤ. ΝΥΝῚ, 4ς-66. ἃ ΤῊΤ. ΝῚ, 273-270. 



1Ο4 ΜΊΟΑΗ 

ΡὈ]165 (ῃδἱ δἱ ἴῃς ἔπηε οἵ 118 υἱίεγαποε ἴμεσα ττᾶ8 η0 Κίῃρ οΥσ 15γδεΐ 
δηά [ἢυ8 ἱπαϊςδίεβ (με Δία ογίρίη οὗ [8153 ραβϑϑᾶαρε ΖῸ ρίό, ἰ. 6. ἴῃ 
δοςογάδηςα ὙΠῸ} ΤΥ ΡΌΓΡΟΒΕ Δπα 845 ἃ τεϑυ οὗ ΤῊΥ ὈΪ]Δ}5; (ἢ 
ΒΡΘΑΪΚΟΙ 15 Ὑδθν ἢ.--- 7 λοδε ογὶρίης αγέὲ ὕγοηι οἵ οἷά, ὕγονι σποΐοη 

ἀα75] ἑ. 6. ἢς Μ111 Ὀοϊοης ἴο ομς οἱ ἴμε οἱἀεϑὲ ἔδυ] 65, νὶΖ. (ἢ 6 
ανϊάϊς; ο΄. ἘΖ. 3433 1. 7} 1. Ἠο. χ5.. ΤΕ ρῆγαβε “ἔτοιῃ δηοίεηϊ 
ἀαγ5᾽ (ὩΣ "Ὁ"2) 18 οἵ ἱπάεβηϊίε βοορβ, δαξ 18 υπάἀουθδίεα!ν ἰπ- 
ἰεπάἀεά ἴο σοηνευ ἴμ6 ἱπηργοββϑίοη οὗ σγεαί δηαιυϊίυ; τ. Απὶ. οἷ 
ΜϑΙ. 3..κ--2. Τλενέίογε αὐὴἷἱ μὲ φῖνε ἐδονε τΡ με ἐμ6 νι ὐδδη 
δα ὐῆο ἐξ ἰο ρὲνε δίγί ὁσμαὶϊ μανε δογμεὶ) ΤῊΣ σοππεςοι οὗ [ἢ Ϊ5 
Ε᾽ο85 ἢ (ῃ6 Ὀγεσθαϊηρ νοσϑὲ 15 νεΓῪ ἰοοϑο. Ὑπὸ ἰΠουρὰΐ 96 6 18 

ἴο Ὀε ἴῃ .5:-δἰἴηςε Ὑδν ἢ 15 σοίηρ ἴο Γαῖδ6 ΠΡ ἃ τσ  Κίηρ ἴογ 
ἴϑγϑεὶ ἴῃ 8ἷ8 οὐγῃ ροοά {{π|6, ἰΐ 15 οἶδα (Πδῖ ἴῃ 6 ργϑϑοηΐ ορργεϑϑίοῃ 
δΔηα 50 ἸῺ; ἃΓδ ΟὨΪΥ ΓΔΏ 5] ΟΥΥ δη ἃ Ὑ1111} οοτης ἴο δὴ ἐπα ψῆεη ἴῃ 6 
Μεββίδῃ 8 θοσχη. Τὰ σἤδηρε ἔγοπι ἴῃ6 ἢγβὲ ρεγβοῃ οἱ ν. ἦ (“Ἷἴοσ 
τη 6} ἴο ἴδε [ἱγὰ Ῥεγβοῃ ἤεσγε 15 αν κυγασγά; [6 δ] υτε ἴο ἀςῆης [86 
8] 6ςΐ 15 5ΞιΠἸΚίηρ; δηὰ {πὲ ἰδοκ οὗ ΔηΥ τηθηἴοη οὗ [ἢ6 δηἰεσεάδη(8 
οἵ (6 Ρσγοπουῃ ““1π6πλ᾽ 8 σοηΐυδίης. Τα ἰγεδίτηθηΐ οἵ ν. 3.85 ἃ 
ΤιΔΥρὶη4] ποία Ὀεϑὶ δοοουηΐβ ἴογ ἴΠ6586 ἔδοῖβυ Τα 5βἰδίεσηθηΐ Ἷου- 
ςογηΐης (6 εἐχρεοίεα Οἰγίῃ 15 εν Δ ΕῪ δη 8]]υ5οη ἴο 158. γ).5 δηὰ 
(ΟΙΠ168 ἴτοτῃ ἃ {Ππ|6ὲ ἤθη (δὶ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ γγ88 θείης ρίνεη Μεβϑβίδηϊς 
βίρηΐθοδηοθ. ΤὨΐβ νου]Ἱα ροϊηῃξ ἴο δὴ ἃζα ἰοῃρ δἰΐεγ ἴῃς ἀδγ5 οἵ 

15414}.1--ἀμᾶ 416 γεσὶ οἵ λὲς δγοίμγορ τοῦ γείμγη πο ἰἢ6 δοης οἵ 
]σγαεῆ ΤΏ ΟὨΪΥ ὈΓΟΡΕΙ δηίεσθάθηϊ ἴοσ “815᾽᾽ 15 ἴῃς ῥγοῃι νϑοά 
Μεββίδῃ. ὙΠδ ἜΧ]]α 18 νἀ θη Εἶγ ργεβυρροβεά, θυΐ {πὸ Ἔχαςοῖ τηθ8}- 
ἷηρ οὗ [86 ρῆγαβε ““ἴδῃε τγεϑί οἱ ἢ18 Ὀγείγθη ̓̓  εἰυὰθβ 08. ῬΓΟΌΔΟΪ, 

Ν᾿ ΑΣ ἰδ διοδῆηβ δηδίοσυ 8 ἰυτηΐδμοά ὈῪ δὲ “ Μοβαίδηϊς" ρβαβδβαρε οἱ 1.οἰάδη Ῥδργτζις, Νο. 
344ἴν. Α. Η. σατγαϊΐπεον, Α ἀνεοηδέοης οἱ αη Ἐκξυρίέαν ϑαρε (τρο0)), νὮετε τς "Μοδαὶδ ἢ" ἰδ ρ- 
ῬΔΓΟΌΓΥ τε ρτοβεη (δα δα ἃ τοϊποδγηδιίου οἱ ἴδε κοὰ δ δηὰ ἴδ οδῃ ὃς βροΐζοῃ οἵ 85 ἃ οοαίετωρο- 
ΤΆΓΥ οἵ (δε δτεὶ ζεπεσγδαιίου οὗ σοδηκίηδ; ε]. 17Μ)ἙΈΘ5. οὐ δον ές Ῥγούδοον, ΒὉ7. ΧΧΧΝ (τρτο), 

βὰν αἰϊετωρὶ ἴο πιλίηἰδίη ΜΊςΔΒ᾽ 5 δυϊπογεῃΐρ οὗ (5 Ῥαββαχο ἰωγοῖνεβ ἃ πιγίποϊοφὶοδὶ ἰῶ- 
ἐεγρτεϊδιίοα οἱ δε Μεβείδῃ δ ἴδε ὕγιιομι οὶ, ἐμ “ ἀδγπ οἱ οἱά " δ ἴδε αϑε οἵ Ραγϑάϊΐϑε, δυνά "ἴδε 
οὔς Ὑ8Ὧο ἰδ ἴο Ὀδδι᾽" δδ ἰδε τηοίδεγ οὗ ἴῃς κοά5 (δοιὰ Βεγε δηὰ ἰῃ 15. »}.--ἱὶ} οἵ τὶς ἢ δοοδ [δτ- 

[εἰς ποὰ δά ἰαποϊίυ!. Μρυςἢ πιοῖὰ μἱδυκίρὶα 5 ἰἢς ἱπιεγργεϊδου ἰῃ (ἢς ἔοττῃ οἴετεά ὉΥ τοβϑθ- 

τόδης (Ἐεοκαίοίϊοξία, 270 ἢ.) ἀπιὰ Βυχοον (υομνγναὶ οἱ ΤΑεοὶ. διμάξες, Χ, ς8ο-4), τ Ὡϊςῖ ἐδ ἰο τῆς 

εἤεςς (δδί {Π||8 ρΓορθ ον δα πεϊὶ 85 1418} 5 ̓τπτηδησεῖ οτδοῖς ταδί ὑροῦ ἃ ρορυΐαῦ ἐχρεςιδίοο 
οὗ ἰῃς δάνεηϊί οὗ Μεκείδηίς γυῖοῦ πδοδε Ὀἰγίἢ δου! ὃς κἰστιδ! ἰϑο ὉΥ βϑότης τευ δικδῦϊς ρογίο:ϊ. 

ΓῊΪδ ραβδεδδε τγεΐίοσα ἴο (τες ρ 6565 οἵ ἴῃς ἐχρεοϊδιίίου, νἱΖ. (1) δὲ [Ὡς Μεδείδῇ νυν] Ὀὲ οὗ ἀϊνίηα 
οτσίη βανίηᾳ εχ βιοά ἰῃ τε δι! οὐ ἰη ἰδς πιπὰ οὐ Οοὐ ἔτόπι ἴΐηγα ἱσηγιδιηογίδὶ; (2) (δδὲ τ δεῖδοῖ 
εἰ5 ἰδ: βοσῃοοά δε δυηδὴ οἵ ἀϊνίης δε ἰ5 ἰο ὈὉς θοσι οἱ ἃ τοῦδε; δὰ (3) εδδιὶ δἷ5 ὈἐΓΒ Μὶ}]} υδδοῖ 
ἷ ἃ Ὧδνν δξὲ οὗ μεδοὲ διὰ ὑγοδβρεγὶ ιν. 



κ᾽ 8 Ιος 

Ὗνε. 5 τίρῃϊ ἴῃ βοοΐῃρ ἰῃ 1 δὴ δ᾽ υϑΐοη ἴο {Π6 ϑῆδδσ }δβϑῇυ οὗ 15. γἷ. 
Ῥεσῇδρϑ ἴῃ ὑγορμεῖ [85 ἴῃ σηϊηα ἰῃἢς γείαγη οἵ 4}}] ἴῃ δχῖϊεβ δηὰ 
{Ποῖγ τουπίοη ἢ ἴποϑα ΠΟ δα ποῖ Ὀδθη ςδυτιθα ΑἸΑΥ; ΟΓΥ δρδΐῃ, 

ἢδ6 ΓΏΔΥ ἰοοῖκ ἰογνασγα ἴἰο (ῃ6 γευπίοη οἱ [ϑγδοὶ δπὰ [πᾶ δῃ ἰῃ (6 

Μεββίδηϊς ἀζε; ς΄. ο. 3) 15. 115 ἴ- ΕΖ. τόδ. 51 Ζς͵, 8,3.--8, 4ππὦᾶ ἐξ 
τὐἹ}} οἰαπά ἀπά τποῤῥενά (μἶς βοοῖ) ἐπ {λι6 εἰγεηρι οΥΓ Υ ἀἰιυεῖ;, ἴηι 
4λιὲ πια]εείγ οὔ ἐδ παριδ οὔ Υ αξιυεῖ;, κῖς Οοα] ὙΤῆε τπουρῃῖΐ οἵ ν. ὦ 
ἷδ πεσα οοηημεα. ““δίδηα᾽" 15 ΡγΟΌΔΟΪ υϑεὰ ᾿ἰπ ἴΠ6 86ηϑε οἵ 
“ἐβἰδῃηά ἄστη, βἰεδαξαϑί, ἱπνίης 16." ἨἩΪ5 ρόνγεγ Μψ11 ετηδηδίε, ποί 

ἔτοιι [86 ΠΔΈΟΩ ονοσ ἡ ῇοπλ ἢ ΓυΪ65, δι ἴσοι Οοά Ὠἰτηθο!. ΤΠα 

Ὑγ Γ 8. “ἢ15 βοός Κ᾽ ἃγε ποῖ Ἴχργεβϑεά ἴῃ ἴῃς Ηδῦσγεν Ὀαΐ ἃγα 1η)- 
Ρ]Ἰεὰ ἴῃ (6 νογρ υϑεά.---Α πα ἐλεν τοῦ! ἐπάμγε] ΤῊ Ϊ5 νεσρ, ἰουμά 
ἴῃ Δ Ὦ, βεειηβ ἰο Ὀς ἄτι ἴο ἃ ΠορΡυ ]80᾽8 Εἰτοσ, ἴοσ ἰΐ 15 τεὰυημάδῃηϊΐ ἴῃ (ἢς 
ΤηοίΓα δηά, 45 1 βἰδη 8, γ᾽ε 48 η0 ϑαϊϑίδοίογυ ϑεη86. [1{ἰ 158. Ἷοϊὴ- 

ΤΩΟΙΪΥ ἐχρίδἰηδά 88 τηϑδηΐηρ “αννε]] ἴῃ βαἔεῖγ,᾽ Ὀαΐ (ἢ6 νεγῦ δίοῃβ 
ΠΟΨΕΙ 848 [δῖ τηεδηΐηρ. ὙΠ τοηἀογίηρς ποσὰ δἀορίεα 15 ἴῃς οαϑβί 

ἀπῆουϊ; θὲ 1 15 ἀουθί}, βίηςς ἰῃ Ῥ5. ᾿)εῖ 70. 422, ἰῃῆς το ρδ9- 
58.568 οἰϊεὰ ἴῃ βυρροτί οἱ 1 (ΒΏΒ.), δε τοβδηΐηρ “""δϊάς,᾽" “επάυγε,᾽; 

5 ςοηγεγεα ταῖμογ ὉῪ (μὲ το γίης ρῆγαϑε ὨΣΊ) [μη ὉΥ ἴπε νετὺ 
1561, ὙῊδ Εἰ ηδίίοῃ οὗ (18 ψοσγὰ (δ κθ5 ΑΎΔΥ 411} οσοδϑβίοῃ ἴογ 
Ὀυπι᾿8 ἰγαηϑροβίοη οὗ ν. Ὁ ἰο ἔοϊ]ονν ν. 2.48 ἃ ςοπεππδίίοη οἵ ἴῃ 6 
Ε1ο55.--- ον ποῖ πὸ ὐὴ! δὲ γγεαΐ ὠπίο {16 ἐμάς οὔ {16 εαγί] ΔΑο- 

ςογάϊηρ ἴο 4 (818 οἶδιβα [υΓη 565 ἴῃς τεάβοη ἴοσ [86 βεσυγιΥ οὗ 
Ι5τδε], νἱΖ. (ῃ6 υπΐνεγβαὶ δοκηον)εάρτηοης οὗ (ῃ6 ρόῦεσ οἱ (86 
Μεββίδῃ. Ασοοσάϊΐηρ ἰο ἴδε ἰεχί 85 ἤδσε ργεβεηίεά, 1 γῖνεϑ ἃ ᾿ου- 
νἱπεΐηρ 1]υϑιταοῃ οἱ (δε εἴεοί οὗ Υ̓ΔΏν ἢ 5 βίο ρτῃ 85 γενθαὶ θά 
ἴῃ ἴῃς Μεβϑβίδῃ. 

1. πρλρεῇ ΠΊος, τὴ οἱ ἔδπχ. δηάΐηρς, (68. }59ε; οὐ. ΠΡ  ργοῦν, 
εἴς.. Ὅν ψῖτἢ (815 5ρε] της οσουβ 8190 ἴῃ Ετ. 41} σἢ. 3.515. 19.487 Ἀ8. 1328 
Σ (ΓΒ. 25- "9. 44. ο8. 15» ὥ; Ὀυὶ νἱίμουϊ Π.-- ἴη Οη. 487 Σ (ἢ. 2.,, Ηδξηςθ 

ἷ 8 Βεϊῖεγ ἴο τεϊδὶπ πὶ ἰη ΜΙ. σ᾽ δῃὰ ἴο τεχαγὰ 1988 οὗ ἢ ἔγοτῃ Ὀεΐοσε ἊΣ 88 
ἄυς ἴο Βαρῖίο.. ΕἾ. δοδυ!ῃε55, ΖΑ͂. ΧΧΧ, ὅλ ζ,, ἰο]ονίης 9 - 
᾿αρλᾶγίᾶ, ππου]ὰ ῥτεβεγνα 4] ἱπίδοϊ μεσο, δηὰ ἱστεδί "ον 85 σφι μείοη ογηαης, 
τεϊδίεἃ ἰο ἴῃς Αταπι. νην δηά Αβϑγ. σῤῥαγὼ ΙΓ Ὦ τησϑη “Ραϑίυσο- 

ἰδη,᾽ “οδυβΒ.᾽ Βαυῖ (δ6 σδαγαςίοσ οὗ (86 τερίοῃ δτουπμα ΒΟ] οἤθ πὶ ἀοο8 
Ὡοΐ τδιτδηΐ [86 ΔΡΡΙΙςδτίοη οὗ βυς ἢ δῇ σρ᾿μεῖ, ΠΟΣ σϑῃ Ομ οἶθασ οδ86 οὗ 
ἴδς ι.96 οὗ [ἢ15 ψοτὰ ἃ5 8η δρρεϊ ἰδίΐνε μ6 εἰϊεὰ ἔτοτα εἰϊποσ Ηςρ., Ατσ., ὅγγ., 
Αγϑῖα. οἵ Αβϑ8γ.. [1 5 σαυδ}}ν ἴσας, οὗ σουγβο, 88 ϑ.ο δ υ}Π685 ροϊηῖβ ουΐ, 



τού ΜΙΟΑΗ 

[μδἱ ποιδίην ἰ5 Κπονσῃ εἰβενοσγε οὗ 8 Βείἢ- ΕΡΕΣ ΒΔΕ, γεῖ ἢ ξοττηδ οι 

οὗ πᾶῖθθβ ψ|} ᾿Βεῖδ᾽ 18. οὔδς οὗ (δε τιαοϑὶ σοσητοοῃ.--- }}] Ῥοβίὕοη ἴῃ 
ϑεηίδηςδ 15 ἀραίηϑβί [18 Ὀεΐηρ ἴῃ ὑσεαϊςδίς σεϊδίίοη ἴὸ σῶν; θεῖο 85 δ 
δρροβί[ϊνε. Οη (ἂἢς δά]. τυ ατί. 85 δανίην βυρεγδινε ἔοσος, (68. 115 «, 

Τς χηδϑ5ς. ἔοστῃ 158 0 ἱπαϊςδῇοη τμδὲὶ ΒεΙΒΙεΒοτῃ 5 υ5εα 859 ΤΕΡΓ ΒΡ 

15 ρεορὶς δηά ποῖ 85 ἀδεὶρηδίίηρ ἃ ρίδος, οσ ἰουγτ -Ὥδυλοβ 18 Γ"2 ἠοὶ ἰη- 
ἔτεα θην δῖα ἴῃς σλδος. ἰπηπιοδα οὗ ἴδ ἔετ.; Κὔ, ᾿Μ8.. μϑὸ. 4. Νοςσ ἰ5 ᾿ξ 
πις τῆδι ἋΣ Δρρ]ε8 ΟἿἹΥ ἴο ρεζβοῃβ (Η4}].); τ΄. θη. 8 (οὗ ἃ Βοσῃ), 75. 

4939 (οὗ ΞῃεςΡ), δηὰ δες ῥίδος- πδιηθ, ΠΎΨΥ, 2 Κ. 85.,.---οὐϑιο τυδ ΚῈ} 1 
8 ἀἰ συ] ἴο ταδῖτς "Ὁ "πὸ (δε 5Ξυ]. οὗ κε" (Νον., Μασγί); ἰδ 8 Ὀςείϊεσ ἴο 

αϑϑίψζη δὴ ἱπάβηϊίε βιιδ]. δηά ἱγεδῖ "Ὃ "Ὁ 85 Ἔχργεβϑίηρ ρύγροβε, ἑ. 6. “Ο͵Ὧ6 
Μ11 οοσας ἔοσι ἴο Ὀεοοσως συϊοσ᾽"; οἡ ἱπάςξ, βυδ]., Οε8. "14. 4, οἡ ἢ ὙΠῸ 
ἰηξ. 0 Ἔχρσοββ ρυσγροβε, 668. ἡ 116 {. ᾿ς," ἸΝ ΣΊῸ] ἀπ. ἴῃ (815 βεῆβε; δυϊ σ΄. 
Α553γ. "πῶσῶ, υϑεὰ 6. ξ. οὗ [ἢς δουγοοβ οὗ (δς Τιρτβ. Α ποχῖηδὶ] εἶδυβς 

ψὑ1} τσεϊδῖῖνε ἔοσος; ο΄. Κὅ. θὲ »͵.--ΣΟἰ, Ὁ). ΕῸΣ τηεδηΐην “ἀεἰΐνετ υρ,᾽" 
ζ΄. 7.. 2ο!δ χ 5. 1112 δηά ΒΏΌΒ. 6795}.---ἰνῦῦνν ΠΡ] Α πουῃ ἴῃ σϑβίγ. σεὶ. 
Ὑ1} ἃ βεηΐεηςε, δαυϊνα]εηΐ ἰο ἃ πουη Ἰἰτλϊϊοὰ ΌΥ ἃ τετροσαὶ εἶδος; 
ζ΄. Οεβ. 1:20 4. 18 1.τς Ὁ] Ἐπὶ. ρξ.; Ὁχ. "17 (65. 8198. ο Κα ὅ. ἢ1,---ὐ}) - 
ὃν; ο΄. ΒΏΒ. γ578; ἴξ 8 ἀπ οεββθγ ἰο οἤδησε ἴδε ἰεχῖ. ὍΣ τηεδηίηρ 
“δἰοὴρ ψῖῖ,᾽" “Ἰορεῖδον τἱτἢ,᾽᾽ Ὡς ἢ βοπὶς ῥγείεσ μεσὸ (6. ς. ΒΌΒ.), ἰ5 

υιϑυδ ιν ἐουημα ΟἿἹΥ ἩΕΓε Ὁ») φζοῃηροίβ οἰ ϑεὶν τἰτὰ ἃ που (6. ζ. ἢ ὃκ 
Ὁ»)2, ἡ. 32:3), ποῖ Βοσα 1ἴ βονοσῃβ ἃ ρΡῆγαϑβε τ οαϊ γηρ ἃ νὉ. 88 ἤθσα 

(9ϑο Νον.).--ὔν] Νοῖ ὉποουητΏ Ων υϑεα Βᾳ. οὗ (δες δεῖν" οὗ 8. τυ]; 

υξ ΟὨΪΥ Βοῖς νιϊδουΐ δὴ οὔ͵]. Ἔχργεββεοάὰ. Α535Υ. γε μῈὶ' ὈΟσωσ ΟΣ τ 685 
“1 συϊς, τείχη," δηὰ "Ἢ Ὠεσε 8εδλ8 ἰὸ δδνε [ἢδὶ ἴοσζε.-- Ὁ }} εα οὗ 
ἔυϊ. ὕπλ6 85 ἰῃ 47. 

δ 12. 7εγαεῖς Ῥγοίδοίίοπ αραΐμο! Ἱπυαείοη (ς᾽ ὃ). 

Α ἰδη- Πα 581., [η6 ἴἢγεα οἰοβίηρ ᾿ἰη68 οἱ ψΏΪςΝ ἃγὲ δ᾽ πγοβὶ 1ἀθης- 

(4] νυ ἢ 115 ἴσχεο ορεηΐϊηρ ᾿'π65. θα ἴδε ἱηνδάεγ 8εἴ5 ἰοοῖ ὕροῃ 
15γϑϑ] 15} 5011 ἴ[Πθγα .1}} θῈ πὸ ἴδοκ οἵ νδ]]δηΐ ἰεδάθσϑ ἴο γερεὶ ἢΪπὶ 

Δηα ἴο ΠΑΓΓΥ ἴῃ6 ΑΓ ἰηΐο ἢΪ5 οὐσπὶ ἰογτοσΥ. [πὸ σομίγαϑε ἢ 
(ῃς 

ἴηξ 
Ργεβοηί ἀείθεηςεἰεββ, μ6]01655 σοπαϊοῃ, ἴμΠ6 Ιβγδοὶ οὗ ἴῃε σου- 
βοϊάδῃ ἂρὲ Μ1]1 6 δάδαυδίεϊυ εαυϊρρεαὰ ἴο ἀείεηα μεσ ον 

ἰηἰογοϑίβ. 

ΝῸ τϊς νι]! Ὅς ουὖγ ῥτοϊεοιίοη ἔγοτα Αϑεγτίδ: 
ἽΝΒεη ἢς Τοπ)δ8 ἰηῖο οὖν Ἰδηὰ, 

Απὰ πῦδη ἣἢς ἰτεδβ ὑροὴ οὐ βΞοϊϊ, 
ΤΒοη τὰ ὙΠ} ταῖβϑα ὉΡ δραϊηβϑὲ δἰπὶ βενεὴ βῃορῃογα8-- 
δ, εἰσὶ Ὀγίηςςβ οὗ γτήθδῃ, 

Απὰ 186} ν}}} βῃορδοσὰ ἴδε Ἰδπὰ οὗ Αϑευσία τ τὰς ὡποσά, 



π΄ δ 107 

Αμπά τἂἢς ἰαπὰ οὗ Νἰ ιτοὰ τι τὲ ἀγαῖσῃ δπνοσά. 
Απὰ {δον ψ1}} τεβοὺς ἔγοπι Αϑϑυσίδ, 
ὝΏεη ἢς ςοπῖο58 ἱπῖο οὐὖγ ἰδηά, 
Απὰ ψ ἤδη ὃς ἰσγεδᾶβ ὡροη οὖσ Ὀοχάοσ. 

Τα τηοίτο οὗ (ἢϊ5 51. 15 ἱστεζυϊασ; 11. 1, 4 δηὰ 6 ἂζσὸ ἴῃ ἰεϊχασησίοσ, (Ὡς 

τεβὲ ἴῃ υἱπηεῖογ, ἰδουμἢ 2 δηὰ 9 πιϊρῃϊ ὃς οἰαΞβοὶβοαὰ 85 ἀἰτηείεσβ. 1,. 6 
ΤΏΔΥ δᾶνα Ὀδδη ΟΥ̓ΣΊΏΔΙΪΥ ἃ ἰΣἰπηδῖοσ, Υ ΓΝ Βανὴς Τοοιαδ ἰῃ ΟΥ̓ ΕἾΤΟΙ 

ἔτοσῃ ἴδε ἴο]]. Ἰϊης; ᾧ΄. ὦ. 91εν.᾽8 δἰϊεϊηρί ἴο βϑεσυσε ἔουγ βενεη-ἴοης 
᾿ἴπε8 βεσε ἰηνοῖνεβ ἰἢς οΟπηχίβϑίοη οἱ ἴῃς δῖ ἴσος ψοσαὰβ οὗ 1. σ δηὰ ἰῃς 

ἰηβοσάοη οὗ ἰῃς 500]. αἰΐεσ μ3" ἴῃ 1. 2. 

ΎΒεβ6 νοῦβοβ δῖὰ δϑϑὶρηεα τὸ Μίςοδῃ ΌΥῪ βϑοπης στοά οσῃ ΒΟ ΠΟΪΔΣΒ, ἐ. ν. 
γοῖΖ, σΑϑαι., δηά ἰἢς βρεςϊᾶς σταθηϊὶοη οὗ Αϑϑυτία βεθλβ ἰο δεῖ([ἰ6 τῃ6 

ᾳυεβδοη. Βυϊ ἰῃς δῆς Αβϑγσχίδ 15 δε ΌΥ ἰδίεσ τσὶ ίοσβ, 85 ἰδ Ὡδσὴδ 
οἵ 153γ86}᾽5 δσβὶ ρστεδί (ογεῖρῃῃ ΟΡ γεβϑοσ, ἴο ἀδβίρτιδῖς ἰΥρίς δ} ἰδῖεσ ρεο- 
Ρἶε5, 6. Κ. Βαῦγίοῃ (1.8. 55), Ῥεσϑὶα (ΕΖσ. 65), ϑγτία (Ζε. σοἱἹ 15. 2γ)} (Ὁ 
Ῥ5. 8239.). ὙΠο Ὥδιὴς Αβϑϑγτίδ οἰυσηρ ἴο [86 ἰοΥτ ΟΥ̓ ἰοὴρ αἰΐεσ ἰδῆς ἐ8]] 
οὗ Νίπανε; τ΄. τῇς Ταϊπλυ 5 πᾶπὶς ἔοσ 186 Αγϑτλ. βεσὶρί ετρὶογεὰ 
ἰσουρδους ἴῃς τερίοηβ ἔοστο τὶν ΤοπίτΟ Ἰοαὰ ΌΥ Αββγτία, νἱΖ. ΟΝ 3219; 

δηὰ Ηστ ΝΊΙ, 63, νετε ἴ[}6 δι68 Αϑϑγτία δηα ϑγτίῖδ σὲ ἀδοϊασοὰ ἴο Ὀς 
βΥποηγτηουϑ; υ. ΒΌΔΙ, Καμοη μ. Τέχί, 2οΣ. ΤῺ ϑοῖὴς βυς ἢ ὙΔΥ Αϑϑεγτίδ 8 

υϑεά ἢεστο. Ἐὸσ ἱΐ15 Πδσὰϊν ςοποεῖνδοὶς παι Μ)|οδὮ οου]ὰ αν βροΐκθη 
οὗ ἴῃς Αϑϑεγσίδ οὗ ῃἷβ ἀδὺ ἴῃ ἴῃς ἰδγτὴβ εηρίογδα ἴῃ ν. ἡ. ΝΥ ἰ8 (ἢς σοη- 
Βάσηϊ, τα κα βρὶ τὶ δὲ 411 σου! Ὁ]ς τ ἢ ΜΊςΔ δ᾽ 5 διτυἀς Ἰοτατσὰ (Ὡς 
ζυΐυτε δη ἴο Αβϑυσία ἰῃ Ἵἢ8. 1-3. ὅδε νεσβεβ βεοῖὰ ἴο σεῆοςῖ ἰδίογ {π|685 
ψἤεη ἴδε Αροςδγρβι5 ραϊηϊοα σἱονίης ρῥἰςΐυγοβ οὗ ἴδ ἔυῖυτε σι 11Ὲ|6 
Τείογεηςς ἴο ρσεϑεηΐϊ οοῃα! ΟΠ ΟΥ̓ ἴο [ἢ ρΡΟΒ51 111 Υ, ἔτοτα ἃ Βυτζάδῃ βἰδηά- 
Ῥοΐηξ, οὗ {πεὶγ ὄνὲσ θείης σε ϑεὰ. ἴη8}} ψὰ Κηον τόσα οὗ Ὠἰϑιοσὶοδὶ 
ςοπαϊοηϑ ἰη 748} ἀυτηρ ἴῃς ρΡοβίεχι!ς ρεποα ἴδῃ 18 ΠΟῪ δοςαβϑιῦϊς, 

να ἡδοα ποῖ ἕο] οτν Μασ δηὰ Ου. ἴῃ δϑϑι χηϊηρ [818 ρα ββαρσε ἴὸ (Ὡς Μδοοδ- 

Ὀδδδη ρὲ, τ δὶς ἢ ἰξ μᾶ5 ΠῸ ΠΟΟΟββΑσΥ ςοηπδοίίζοη, ὄνθη ἐδουρῇ (Ὡς 

τείεσεπος οὗ [86 “βενεῆ Οσ  εἷἱσῃϊ ῥσίηςεβ᾽" ἴο Μαιίδιῃϊδϑ ψ ἢ Ὠὶβ ἄνα 
5005 δηὰ στδηάϑοῃϑβ 15 δυτης [5ο Ηρί. Τγαπεαοίέοης οἵ [δε ΤΥίγα 1πίεγ- 
παίίοπαὶ Οοηργέςς 70γ ἐἱμε ΗΠ ἐδίονυ οὐ Κεϊρίομς, 1 (τροϑ), 268]. [πὶ ΔΠῪ 

ςᾶ86 ἰΐ 18 αυϊῖς οἸεδσ ἰδῇ νν, 4“ ἀο ποὶ Ὀεϊοηρ νυ νν. 1-ὃ; ἰοσ ἴῃς Με65- 

βἰδὴ ψῆο 15 ἴῃς ἀοτηϊηδηΐ ἤχυγε ποτε 15 ἱσποσοὰ πόσο. Ἰηκίεδα οὗ ἰῃς 
οπδ ψτεδῖ ἰεδάσσ, ἴἤοσο τὲ ἤοσα βενεη ΟἹ εἰρῃϊ, ἀπὰ [8656 δὲ ποῖ σαὶ βεὰ 

ὋΡ ΟΥ̓ ἴδς Μεβϑίδῃ Ὀυΐ ΟΥ̓ (Ὡς Ρορυϊαςθ. Μοσϑονεσ, ἡ ῃεγεδβ ἴῃ ν. ὃ [ῃς 
τ]ὸ οὗ ἰδ Μεββίδῇῃ 8 ἴο ὀχιδη ἃ συ σοίκοη ἴο ἰἢ6 οπάς οὗ [6 δασίἢ, ἤοσα 

νὰ δηα “᾿ΑΞϑβγτῖδ᾽ ἱπνδαϊης [86 ἱεσσιοῦυ οὗ Ιϑταεὶ. Τῆς ρΡοϊηΐ οὗ νἱεν 
ἦα ἴ8υ5 αἰπύ γ αἰ ετγοηῖ ἔσουι ἰμαϊ ἴῃ νν. 1:2, Οὐ. νδη Η., νῦο τεδίβ 
γν. 4- 86 835 8 ρ͵055; δηά Ὠυ. το σοη5: 678 νυν. “Ὁ. δ5 ἃ ρ]0859 ὕροὴ ἴδε ποσὰ 
“ΑΞ οΥτίδ᾽ ἴῃ ν. ὅν, ψὮ1]6 νν. 45: δὴ ἔοστη ἃ ἔουγ- ἴη6 515. Ὀεϊοησίην ἰο σἵ. 3, 

4. "1 6 οὔι..---οὐὐν7] ϑοβηυστεσ, οὐ; 80 1δυΐετ, αδυτίεσ. δϑίῖεν. 
οὗν, ϑδῖεν. δὰ συ. εἰϊτιϊπαῖε ἴΠ6 ρῆγαβε "ον "πὶ, 88 ἃ 50 ρεσβοσ ρθη 
ΜἘΙΟΒ 868 Ὀεδη ση βία ΚΕ ν ἱποογροσγαίςα ἴῃ ἴῃς Ὀοαγ οὗ ἴδε Ροδιλ.- 



τοβ ΜΙΟΑΗ 

ὍΝ] Εα, Ὄννο, [Βς Ἰο85 οὗ Ὁ ἔτοϊῃ ΑἹ Ῥεΐην ἀπε ἴὸ δαρίο.. ΕὸῸσ 

ἸὉ ν᾿ “ὦ ῥγοίεοίίον ὕγοηι, ν. Ζα. 8.59 70. 21. ΤΑΥΪΟΣ {γ. ἴο ξ0]]. κ3", σὲ - 

κΚαταϊης ἴ86 ρμοβίοη ἰη Α 85 ἀυς ἴο ἰπθυεδηςς οὗ ἴῃς ογάοσ ἴῃ ν. "5; σ᾽. 
δον. 5 ἰπβοσίΐοῃ οὐ ὌΨΙΝ ἰὴ (86 βᾶσης ῥΐδος ση. 68..---ῸΧ 2} ὦ 2ἃ ρ!]. 
ΤΆΔϑβς. 51. δηὰ ἴῃ ν᾿. δ. που ἼΚ2] Ἐα. ΓΝ, [0}], ὦ ἐπὶ τὴν χώραν 

ὑμῶν; 50 Εο., Εγ., Ροηῖ, ΕἸΒ., συ., Νον., Οοσίξα. ΗΔ]., δ8ῖεν., Ηρί.. 

Ὗνε., ΟΑϑγω. υ.2).2.22, 85 ἴῃ ν. 5, ---Ὁ}) 00 5] (ὦ ἐπεγερθήσονται -- 100 ..---"2}0}} 

ὦ δήγματα, οοπηεοίηρ ἴἴ πὶ τὰ τὴ), ἰο δέῥε.---Ἵν} Οστ. πον. --δ. γ] Οτ. 
Ἅ»..-π σεν ΥγΝ ΓΝ] ὦ τὸν ᾿Ασσοὺρ.--Ἴ Ὁ 032] ἘΔ. ΠΠΠΒ3; 50 ὝΑΥΪΟΣ, 

Ῥοπΐ, Νον., νδῃ ,, θυ. Ηριὶ.. ὦ ἐν τῇ τάφρῳ αὐτῆς. Ἔ ἐπ Ἰαποεὶς εἶμδ; 50 

Αᾳ. Ε΄. Ια ἐπ δὶς ναι. Ἐο. ὍγλΩΒ3. Οτ. δηὰ Μασ, πιῦιστρ3. Ηἱ. 
ΠΊΠΓρΣ; 80 ΕἸΒ., Ου., Οοτξπι. Μασί.--τῦστ] ἘΔ. ἐϑνετη; 8δὸ ΕἸΒ., αυ., 
Νον;., δῖεν.. Βο. ὕνεσ), Οὐοτίξοι. υχπῦ, Ηδ]. ὅπη), Με. λύε) (50 
Μασ), οσ τὐλεσι, 1. Ηδττταδπηη, ἰΏ ΟΖΖ. ΧΙΝ (1911), 203, Ξβυρεβίβ ἰῃδὶ 
γοῦν, "Ἢ θΧΠ), τὰ 8 ἴσις οοστεςοη οὗ ν. 45, ὙΠΟ 5Βου]ὰ σοδὰ οἷο πὶ ΝΠ] 
Ὦ ΘΚῸ δ την, Ὑ8α οοσγεοιίίοη ττᾶ8 ρίδοθὰ ου ἴμε τηδτρὶπ δοηρβίαθ 
οὗ ἴδε ΕΥΤΟΣ δηἃ ἤηΔ}}γ σϑσὴς ἱπίο ἰῃς ἰεχὶ ἴῃ ἴῃς τστοὴρ ρδοα. ΤὨΪ5 
158 μἰδυβίδὶς; δαὶ 1π6 υϑε οὗ οὖν 15 ἀἰβίουϊ! δῃὰ ἴ8ε Μεββίδῃ βθειβ 80- 
ΡεγῆυουΞ δἰοηρϑῖάς οὗ με “Ῥείῃοςεϑ οὗ τχθῃ.᾽ 

4, Απὰ ἐμὲ τοῦ! δὲ 416 ῥγοίφοίίογ ὕγονε Α ςσϑυγία] 4 18 ἀϑυδὶν 

Γεμαεγεά, “δηὰ βυςῇ 5041} ΡῈ οἵγ ρεᾶσε. Αβϑγτίδ, εἰς"; Βυΐ (ῃ6 

ςοηποοίοη ἰβογερυ Θϑίδ ὉΠ 15η6α 18 ΝΕΓΥ ΑΓΒ δηᾶὰ δργυρί. ΒγῪ 
8016, ἴῃς ἄγϑί ψογάβ ἃσὸ ςοηποοίοα τ] νυν. 5 δηἃ τεηάδεγεά, “δηά 

ΒΌΓΟΝ 8Δῃ ΟἿ 5}8]1] ΡῈ οὺὐγ ρεδςβ.᾽" Ὁ Βαυϊΐ [πε ἀδϑογ ρου οἱ (ἢ6 
Μεββίδη 845 δρϑίγαοϊ “βρεδςοθ᾽ 15 υηυϑυδ]. ΤῈ ἐγδη βίο ἤδΓα 
δάορίεα ἔυγηϊ5η65 δὴ δαγηΐγα]ς 5θη86 ἴῃ [18 οοηποοοῃ δηάᾶ ἰη- 
γον 8. ΟἿΪΥ ἴῃς 5]]ρῃίεϑὲ ἰεχίαδὶ σἤδηρα. 7 μὶ5 τείεγβ ἴο (ἢ ἴο]- 
Ιοσίηρ, ποῖ ἴῃ ῥγεἼοεάϊηρ σοηΐεχί. 4455 γγία βἰδῃη 8 ἃ8 γεργεβεηίδ- 
ἄνε οὗ [ῃ6 στεοαῖ νου] α-ἰγταηΐ οὗ ἰῃ6 ἔτπηθ, τ μεῖμεγ ΒΑΌΥ]οη, Ῥεγϑία, 
ΟΥ̓ ϑυσγίδ (υ. 5.).-- Κορ μὰ οοηιος ἑμίο ομν ἰαπᾶ, απά τυκοη [6 ἱγεαάς 
μον» Ομ σοἱῇ Ἰἢα ἱηναϑβίοῃ 18 ποῖ σοηςεϊνεοά οὗ 85 ἃ τεϊηοίε ροϑβϑῖ- 
ΟΣ, Ὀὰΐ ταῖθμοῦ 88 δῃ ὄδνοηί ᾿ἸΚεὶν ἰο ὁσοὺγ δηά ἰβογείοσγε ῃμϑθαϊηρ 
ἴο θῈ γεοκοπεὰ σὴ] ἢ.---ϑευερ πορλεγάς, γεα---οῖρ ἢ! ῥγίμοος οἵ πιθη) 
ΤῊΪ5 ςο]]οςΔ οι οὗ ἴτγο δυο ΓΒ, [ῃ6 ϑεσοηα Ῥεΐηρ ρτεδίογ ἤδη [ἴῃς 
Βγϑί ὈῪ ἃ υηϊΐ, 15 Εἴ ρ᾽ ογεά ἴο ἜἘχργεββ ἴῃς 1468 οὗ ἱπάἀεδη θη 685; (. 
Η.ΑἩ 21. ὙΒΕ ΒΌΡΡΙΥ οὔ Ιεδάεγβ τν1}} ΒΡῈ ἐμ] ἴο 811} ἀδσωυδῃάϑβ [πδὲ 

" 90 ΚΙ. Εο., ΟΥτ. ΤΒο ἀρρἰϊοδιίίου οἵ Π ἴο [δὲ Μοβεϊδῃ Ὀερας πὰ ἢ ΚΙ... 
{τε νἱενν οἵ Οτεβδιθδηη, Σεεδα!. 284, ἴΠδὶ βενο δηὰ εἰσὶ ἀτὲ ἴο "Ὁ δα δεά ἰοροίπον γἱο] - 

ἰης δέϊεςσιι, τίς ἰ5 [ἢ πυπιρος οἱ «τ (ΚΑΤ 3, 4ς4) ἴῆς κοάάε85- τοῖον οὗ (Ὡς Μοβαίδ, ἐδ 
ΟὨἱν Ὀε οουμιδά διυιοῖς ἰδς ουγίοαἰ ὕς5 οὗ {ἰπ ἱδίογγ οὗ ἰποεγργει ὕοη. 



ΒΕ" Ιορ 

ΤΑΥ͂ ΡῈ τηδάθ. δλοῤῥεγάς ἀπὰ γίμοες οὗ πίη τὸ εαυϊνδ]εηΐ ἰοΓΤΉ8, 
Ῥοίῃ ἀεϑβίρτιδίηρ τα αγυ Ἰεδάθιβ; οἱ. 708. 123.-.-δ. Απῶ {μεν εὐ! 
σμορλεγα] ἐ. 6. ἐμ δεμδι νπαϊο, Ἔχογοῖϑα ρυη να ρΟῈΓ ον σ ὨοΓ.--- 
711}: ἰαμά οἵ 4 Ξεγγία απά {16 ἰαμά οὗ Ννηγοῦ] ““ΝΙγοα ̓ 15 σμοβθη 
85 ἃ ΒΥΠΟΙΥΤΩ ἴοσ "' Αβϑυσίβ,᾽ ρεσῇδρϑ, θεςδιιβε οἵ 118 βυσρεβέοη οὗ 
186 τοοί ςπαγαΐ, ““ἴο τεθε]." ΦὍἘὲ ΟὨΪΥ οἵδπεαῦ γεΐεγεηςεβ ἴο ΝΙτηγοα 
(Οπ. το (ἢ. 115), 5δον (μα [Π6 ψῇο]Ὲ Βαγ)οηΐδη- Αβϑυτίδη 6 πι- 
ΟἾΓΘ νγὰ8 οἶδ ϑϑ βεα 45 (ὃς ἰεσγίοσυ οἱ Νιτηγοά, ἴῃς ἑουμάεγ οὗ ΒΑΡΥ- 
ἴοη.--Απά ἐμὸν τοὔδ γέδομς ὕγοηι Α 5εγγία] ΒΔ “Ὧε Μ1] ταβοὺς,᾽" 
Γοίδστίηρ ἴο ἴῃς Μεββίδῃ οἵ νν. ἢ; θαυΐϊ (ἢ15 Ἰρῆογεϑ 81} ἰῃς ἱπίεγνεη- 
ἴῃς οομίεχί. Ὗδῃ Η.8 βοϊυθοη οἱ (ῃς αἰ βης υ  Ὑ ὈΥ ἀτορρίηρ {15 
ςοηΐεχί ἃ5 ἃ ἰαίεγ δα ἀπ οη 15 ἴοο ἀγαϑς ἱγεδίμηεηῖ. ὙΠ ΜΠΟΪ6 
ΡΙόρτοβ5 οἱ ἰπουρῃί Πεσα γεαυΐγοϑ (Π6 ρ]υγαὶ. 

4, 1] Ἑδγάϊηδηβ, ΤΆΤ. ΧΙ (1907), σοῦ, που εἶν τἱ Βετὲ ἴ8ε 

τησδηΐης οὗ Ασ. ζω, ἰἸοσὰ οἵ; θυϊ 115 το ἀουῖης 18 ΠΟ ΟΒΒΑΤΥ ὨΟΎΏΕ͵ο αἶϑα, 

ποῖ ὄνδὴ ἴῃ 70. ς᾽; ΠοΣ ἀο68 ἱΐ θεϊοης ἴο 16 ϑυτ., Ατδῃλ., δπὰ ΕΠ}. δαυὶν- 
Δἰεη53.--Ἰ Ὁ Ὁ ἽΝ] 18. Βασὰν δρρσορτίαῖς Βεσε. Ὑδα ὑσορδεῖ 8 ρἱςῖυτ- 
ἷηρῷ ἃ ςοπαϊοη τ θη [86 ΘΏΘΙΩΥ Ὑ0{11] Πενοσ Ὀς Ῥεστωϊεα ἴο ἀο τηοτὸ ἴθ δ 
οσοββ ἴδε Ὀοχάοσ; δηΐσαπος οὗ [86 2αΐαζσές 18 ουἱ οὗ ἴδε αυεϑέοη; οὗ, ν. " 

δηὰ ὦ 95..---ΟἼκ ν3)0)] ἡ. 6. “Ῥαϊηοοῖν πλεη"; ο΄. Ῥτ. 1539 "μκ γν09, “ἃ ἔοο 58 
ΤΑΔ ΠΏ; οἱ. (65. δ13],.δ, ΓΟΠΓΕ] ἐ 6. “ἴῃ (5 ἐπίσαηςαβ,᾽᾽ 6ϑδ Ὁ ἰϑῃΐης ἃ 
Ὀ]οςκδάς; οὐ “ἴῃ 15 Ῥ88565,᾽ ρυτβυΐης (ἰῃς ἑυρίνεβ ἰο (ποῖσ τηουηϊδίῃ 
ἰαβίῃμαββϑοβ. Βιξ ἰδ Ῥδγβὶ)]. ς4}}8 ἔοσ ἃ σεδᾶροῦ; δδῆςς ἰΐ 15 θεῖε ἴο 
τεδα βοσχδ ἔοστῃ οὗ πῃ, ἀγσιυη δισογά, 835 βυσρεϑίοα Ὀγ Α4. Ε΄ δηὰ Ἐ. 

δι14. Τῆὴε ᾿έυΐε Ἐγιέγρέηοε απὰ 1γγερίο δῖε Μ|ιρἢ οἵὨ ἐπὸ 
Κεριπαρ (ς- ὃ. 

Ἴνο 81[{5. οἱ 5ἷχ ᾿ἴη65 δᾶςῇ, ἰπ {γἱπηδίοῦ τηονοπηθηΐ, βοΐ ἰοσίῃ ἰῃ6 

δἴοτυ οὗ (ἢε τοπηηδηΐ, 85 Ἔχ ἱιἰ ἴῃ 115 τηᾶσγνο]]ουβ τἶϑα ἴο ρΟΕΓ 
δΔη ἃ ἴῃ ἐΐβ νἱεἰογίοιιβ σᾶγθοσ. Υ᾽. ὃ 15 ἃ πῃηδγρίηδὶ ποίε οὐ ν. 7 (υ. 1.). 
5ΈΓ. 1 ΠΙΚΟῚ5 [Π6 εἰεγρεηςα οὗ ἴπ6 τετηηδηΐ, ἔγοτα δτηοηρ ἴΠ6 πϑίοη 8 
ΜΠ ΟΣ 15γ86] 845 θθεη βοδίίεσγεά, ἴο ἴῃς 5116 Π}Ὺ [4}ΠἔἘἰΠπρ ἀδὴν δηά ἴο 
[ῃ6 βΒῆονγεῖβ ΜΙςἢ ΘΉΔ0]6 ἴῃ6 ργτδββ8 ἴο ὅΤοῸῪ ἱπάδρεπαθη!ν οὗ 
Ὠυϊηδῃ δἷά. ϑέσ. ΠῚ ῥσγεβθηῖβ [Π6 σοσγηηδηΐ ὑπάσγ ἴ(Π6 ἔσυγε οὗ ἃ 
τοδγίηρ Ἰοη, γαναρὶηρ ἀείθηςο θ55 Ηοςκ8 οὗ βξθερ ἢ ἤοηδ ἴο 58 Υ 
ἢΐπὶ ΠΔΥ. 



 Φ το) ΜΙΟΑΗ 

ΝῺῸ τδ6 τοπηηδηῖ οὗ ]δοοῦ τ} δὲ διιοης ἴ86 πδέοῃβ, 
Ιὴ ἴδς υἱεῖ οὗ ΔΩΥ Ὀδορίς8, 

1{κὸ τς ἀεν ἔσγοιαι ὙδαΝ ἢ, 

1ἶκὸ τὰς βϑῆονγεῦα ὕροὺ ἴδε ΒΕΣΌαρο, 
Με νναῖῖβ ποῖ ἔοσ τδῃ, 

ΝοΣ ἰαγτίεβ ἔογ ἴδ οὨ!άσοη οὗ σθθ. 

ΕΑ, τὲ τεπιηδηὶ οὗ ἴδοοῦ νν}} θὲ διβοὴρ ἴδς ἡδίξουδ, 
Ιῃ ἴδ6 πιίαςὲ οὗ ΤΏΔΩΥ δορὶ ς5, 
1{κὸ τ) Ἰίο διλοης ἴῃς Ὀεδβίβ οὗ ἴῃς ἐογαβῖ, 
{κε τὰς γουηρ Ἰίοη διθοηρς ἴδε βοοκς οὗ βῇδορ, 
ὟΝ Βο, ἰξ ες μᾶ55 ονϑῦ, 

ὙΤτδΠΊΡ 65 δηὰ ἴθασβ, Ἡ Π Ὦ ἤοης ἴο ἀοἰῖνεσ. 

ΤΏΪβ ῥΐοος 15 φυϊΐα σεηογα!ν ἀεηϊςά ἰο Μίοδῃ. ἴῃ οοηίταβὶ ἴο [6 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ [δς εἰρη σοηἴΓΥ, 15 ἰηϊογεϑίβ ἃτὲ ηοὶ ἰῃ [ἴῃς ῥσεβεηΐ Ὀυϊ 
ἐχοϊυϑῖνεῖν ἴῃ ἴη6 ἔαΐυτε. ὙΏς ἀλδάσῥογα 185 ἃ ἴδυλ ν Ἰάδα δηὰ ἢ85 δἵ- 

ἰαἰηεὰ πῖᾶς εχίεηϊ, Ὑῆο σεσηπδηΐ 15 ΩῸ ἰόοῆμεῦ (ἢς ΘΑ Κ παηαίῃ] οἵ 

13 ἰδῇ, Ὀυϊ 15 ἐπάονεα ψῖτἢ ἱπν: ποῖ]. τι χϊ, οης σδη βἰδπα Ὀεΐοσο ἱἰΐ. 

ΎΤΒεσα ἰ5 ἢο0 οοηηδοίοη Ὀεΐνεσῃ [8158 ραβϑαζε δηὰ νυν. 4: δ; ἴθσε 15γδοὶ 

οὐοςυρίε5 ἰΐϊ ΟΥΤΏ (ΟΣ ΟΥΥ ἤεηος ἰΐ σαροὶς ἴΠ6 ἱηνϑαάοσ; ἤεσα ϑγδεὶ 15 

βοδίίεγοα διηοὴρ ἴδ6 ἡδίϊοηβ οὗ ἰῆς νου]. Νοσ ἀοε5 ἰΐ σοπηεςῖ τ ἢ 186 

ἔο] σης ςοηϊοχί; ἔοσ ψΏ16 15γαεὶ 5 ἴῃς νἱοϊοσίουβ δνθῆσεσ οὐοσ [86 
ὩΔΌσοηΒ Ὠετα, ἴῃ νν. " 8. Ιςγαοὶ Ὀδοοσῃδβ ἴῃς νἱοἰΐτ οὗ ὙΔΆνε 5 ρυηϊῖνε 

στδῖῃ. ΤὙὨΐβ ράβϑᾶρε ἰἢυ5, Κα νν. 4. 5, 15 ἃ ἔγαστηθηΐ ἘΠ ΠΓΟΙΎ ἱπάερθη- 

ἀεηὶ οὗ ἴδε βυττουηαΐηρν σοηίεχί. Νοῖ ΟὨΪΥ 80, Ὀυϊ ν. 5 158 νσῪ ἰοοβοὶν 
ςοηπδοῖοα ἢ νν. δ- 1, δηὰ ἰ5 Ὀεβὲ ςοηβίἀδγεά 85 ἃ σζδτρ. ἢ. Οὗ ν. 7 (50 

δῖον. ασυ., Ηρι(.); νυ. ἡ... ((. θυ. νγῆο ρυΐβ κ᾽ Ὀεύμεοη 4,85 δηᾶ 4120, 

ΘΟΙΠΊδ 8150 ψΟΪ βεραζαῖε ν. 7 ἔτοτῃ Υ. δ, οὐ ἔπε 4515 ἰμδὶ [6 ἔννο νεσβοβ 

ῬΓγεβοηΐ αἱδηγείγί δ γ ορροβὶῖς αϑρεςίβ οὗ 15.86]᾽5 δοῦν; 50 1,.δάδιε, 
ΗΔ]. δ:κ.; Ὀυϊ (ἢ 1515 ἀδρεηάεηΐϊ ὩΡοὴ ἴδε ἰηἰογρσεϊδ ἴοη ρίνεθη ἴο ν. 5; υ. ἑ.. 

Τα 5ΒυγαπΊ Εἴ ΓΥ οὗ ἔοστῃ Ὀεΐψεαῃ ν. δ δΔηα ν. 7 15 ΠΟ ς Δ]; (ἢ ἢγβὶ ἵνο 

᾿ΐη65 οὗ Θδ.ἢ ἃζὸ ἰἀδεπεςὶ, ἴδε τἰτὰ δηά ἑουσίῃ σοηϊδίη 5. τὰ }}65 ἴῃ Ὀο᾿ἢ 

ς85638, 8η4 [ἢς [ἢ δηὰ 5ἰχίἢ ἃ σοϊαϊδνο οἰδιιβθ. Τὶ σοβυ 5 ἔσομῃι [ἢ15 ἰδδὶ 

ἴδς 56 1165 οὗ ςοῃϑοηδηΐβ ορεηΐης ἴΠς βιιςςεβϑῖνα ᾿1Π 68 15 ἴῃς 58:6 ἱη ὈΟΤΒ 
Β[Γ8., ν]Ζ. 3,3,32,Ν.,},},., ΒΓ ἢ ΓΟΒοΙ]δηςα ΤΔΥ, οὗ οουγβς, Ὀς ἄπς ἴο 

ἸάΘηΕ γ οὗ δι Ποσβῃϊρ, οσ ἰο ἱγαϊ δου, Βουρσῇ [με ἸΔτίοσ 15 1655 Κεὶγ ἤδη 

1ῃς ἔοστηογ. 
1118 ἀἰθῆςουϊἐ ἰο ἄχ δε {ἰπ|6 οὗ ἴδ οτἱρίη οὗ (Π18 βεςὔοηῃ τη ΔῺΥ πδΓ- 

ΤΟΥ͂ ᾿Ιπλϊ85. ὙΠδ ΟἿΪΥ ςεγίδίη Ὀα 518 ἴοσ ἃ ἀδῖβ ἰ5 ἔυγηϑῃθα Όγ ἴῃς εχίοηϊ 
οὗ ἴῇε ἀΐδασεῥογα Ὠετοΐη τοβεοςιϊεὰ δηά ἴδε ἰάδα οὗ ἴῃς γεπληδηΐῖ δαὶ ἀοτῃ- 

ἰηδίε58 (ῃἢς τ ὯΟ]Ὲ ραβϑβαᾶσρε. ὙΤε νἱάς βοδίζεσίην οὗ 15γαεὶ “διυοὴρ (6 
πδίίοηϑβ, ἰῃ τῆς τϊάϑὲ οὗ ΤΏΔΩΥ ῬΘΟΡ 65 νου]α βεεῖ ἴο ς8]] (οσ ἃ ἀδῖς αἴΐεσ 

1ῃς 41} οὗ Τ ἐσ βδ] ἐπὶ ἰῃ ς86; τ 1ς (Π 6 οοηςερὕοη οὗἉ [ἢς ἱγτεβ: 5} 0]6 πὶ σῆς 
οὗ ἰἢε τεπγηδηΐ 85 ἴῃς σερσοϑεηϊδῖνε οὗ σοὰ διηοης ἴμε ρϑορ]ςε5 ροϊηῖβ ἴο 

8 ὕπης ἰαΐεσ ἴὩδη Ὠευΐοσο- [5αἰδῃ δηὰ {6 σοΐϊυση ἔσοτη σαρενιγ. ὙΤδα 
ΟὨΪγ ἐεγηηΐπμς αὐ φμόηι ἀνα! ]ΔὉ]ς 15 ἔσῃ 5ῃηεα Ὀγ (Ππ οἾοβε οὗ [Ὡς ῥσορδεῖς 



Ἐπ᾿ 1: 

οδῆοη. Βυξτδεσε ἰ5 ποι δίηρς ἴῃ ἴπ6 οοηϊςηϊ οὗ ἰ86 ραββασε 1μδἰ τα οβ ἰΐ 
ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ ἴο ΤΟμ16 ἀονγῇ 30 δι ἔοσ [86 οτἱρίῃ οἵ {818 ρὑσορῆεογ. 11 πιϊσῃξ 

Ὑ6}} θεϊοης ἴο (ἢς τηἱά 16 οσ ἰδίῖεσ ρᾶσί οὗ [Ὡς Ῥεχβίδηῃ ρεγὶοά. 

6. 3)» Αἀὰ 053, νὰ ὦ 5. ςοὰ. Κεπη. 1:54 δηὰ ν. 7; 50 Εο., ΕἸἢ., 

Ῥοπῖ, αυ., Νον., δῖεν., νγδὴ Η.. Οὐουῖξηι. δα Ὁ" Ἴ)3.--ἰ Ὁ 3.))3] 

δῖαν. οὔ. Βογε (30 ϑ.ἰς.) δῃὰ ἴῃ ν. 7 ΓηΓ. ς8., ἃ5 8ἃ ψ͵οβ5.---Ὁ"3.3.2] ὦ ὡς 

ἄρνες. ΑἸ] Κγξβ. δηἃ τϑδηυν Ηδῦ. τω558. ὑσεῆχ 1 μεῖς δη Ὀεΐοσγε 029 ἴῃ 
ν. 1.2} ὦ συναχθῇ --- πγρν.--τονν 225] 5ῖδν. οἵω. τωΐγ. ς8..--ἴ. Ὁ] 

Β' οὔ τκε ἤοοκ.---ν Ὁ3] 6 38..-8. 050] Ἐά. 51, ν»ν ἡ ὦ; 50 ε., Νον;., 

Οοτῖξα. Μαχί, δῖαν. (Ὁ); οὐ. 35. οοαά. (Κοηη.) δυσ. δ]. ὉνἼ}. 

ΒΓ, 1 Ἔχργεβϑθε8 ἴῃς σοηνϊςοη [μὲ ὙΔηννΘἢ Εἰτηβοὶ 11} Ὀτίπς 
Ιβγαδβὶ ἴο ΠῈῚ σὶρ ρῥἷδος οὗ ρονεγ.--τῦ. 4πῶ με γοριπαηΐ οἵ 
.]αοοῦ αὐὐ δὲ αἀπιοηρ {6 παϊίοης, ἐπ 16 νηάδί οὗ Ἡβαμν ῥεο [65] 
“780 15 964 ἃ5 ΓΕΡΓεβε πρ ἴῃς ΡδΘορὶδ οὗ δα ἢ 85 ἃ ῃοΐε, 

ποῖ [Ποβ86 οὗ πουίμεσῃ [βϑγαρὶ, Ποῦ ἴῇοβε οὗ Δ τηεγεῖὶγ. ΤῊΣ 
ἜΧΙ]Ὲ δηὰ βοδίίεσίηρ οὗ (6 ρεορὶβ ἃγὲ ὑγεβιρροϑβοά εἰ οσ 85 δῃ ὃχ- 
᾿δθηρ δοΐ, ΟΥ 858 σοηςεϊνεά οὗἉ ἴῃ ἴῃ6 Ρῥγορῃεί 8 ζαϊη 4; [Π6 [οΥΠΊῈΓ 15 

(Π6 τῆοσα ηδίυγαὶ ἰηἰογρσγείδιοη; ν. 5.. ΤΠ τι56 οὗ (ῃ6 (ογη “ΤΕαπι- 

Πδηΐ᾽ 15 ρᾶγβ]]οὶ ἴο {πὲ ἴῃ 47, Δποίμοσ Ἰαῖα ραβϑᾶρθ.---τξκο {6 ἄσιυ 
γονι γαλιυοῖι, κε {1:16 σἤοιυεγς προη {16 πεγϑαρο] ΟΡ θη 5 νῦῪ 
ἃ8 ἴο (ἢ6 οχδςοῖΐ ρμοϊηϊ οὗ ἴῃ6 σοσῃρδγίθϑοη ἤεγθ. [5 1ἴ ἴῃ (6 δυά- 

ἀδηη685 οἵ (δ [41] οἵ 6. ἀενγὺ Τ7ι5ΐ 80 βυάἀάξη νυ 5}.4]] 15γδεὶ [4]] 

ὍὌΡΟΩ 115 ἴο65 8ΔηἋ 5:16 [Ποτ. ΤῊϊΪ5 [ΓΏ15Π65 ἃ 5656 ἴῃ ΠΑΓΙΩΟΩΥ͂ 
σα (ἢ 6 Ὁητα ϑἴα Κα Ὁ ]6 τηοαηίηρ οὗ ν. ᾽. Ο ἰ5 11 (μαι 15γδ6] ἴῃ [ἢ 
Μεβϑίδηϊς ἂψὲ 11} θὲ ἃ8 ἱπηυπλογα θα 85 ἴπῸὸ ἀγοὸρβ οὗ ἀδν δηὰ 
ΓΑ ΡΤ ΟΥ̓δρδίῃ, 15 1ϊ ἰουπά ἴῃ ἴΠ6 τε γεβῃϊηρ ἰπαεηςε οὗ [6 ἀδ 
ἴο ψῃΐοἢ 15γ86}᾽5 ογΑ] δηα τοὶ ρίουβ ᾿μθυδηςς διηοηρ ἴΠ6 ὩΔΈ ΘΙ 8 
8 ΡᾶΓΆ]16] 8 ὙΉΪ5, πονγενεγ, γ᾽] ἀβ ἃ βθῆβε ἴογ ν. δ Ἐῃ γον δί 
νασίδηςς σὴ ἰμδΐ οὗ ν. 7, ἔοτ Ι5γαθὶ ψ Ὡς ἢ 5 ἤθγα ἃ Ὀ]εββίηρ 15 
Οἰεαγὶγ ἴῆογα δὴ ἀρεηΐ οὗ ἀδϑίγυςίίοη. ΟΥ γεῖ ἀραΐῃ, 15 1 ἴῃ [ἴῃς 
αϊνίπα οτἱρίη οὗ ἴῃε ἀενν δηὰ γαΐη, ψῃϊςἢ ἀγὰ ΨΏΟΪῪ ἱηἀορεπάθηΐ 

οὗ υμηδη δἷα ἢ ὃ 80 Μ1]}} ΒῈ 15γδρ}᾽ 5 γίβα ἴο βου ῦ ονὲγ ἔπε δίῃ. 

Οτ μα νυ, πλυϑι γα σοη 655 ΟΌΓ ἱΠΔὈ. Πγ ἰο ἀϊϑοονοσ με τρθδηΐηρ ἢ ἘΞ 
ΤΣ ΚΟΥ ἴο {πε τπεδηϊηρ οὗ ἴῃ 51}1}}6 βθεῖ8 ἴο θ6 ρίνεη ὈΥ ἴδε 10]- 

Ἰονίηρ οἶδιιβθ, ν]Ζ. τυλίοΐ, τυαΐδ ποὶ 707 πιαΉ,, ΜΟΥ͂ ἰαγγὶδς 707 ἐλ οἰ - 

ὄγεη οὗ τη] ΤΏὭδ δηίϊεςθδάεηϊ οὗ [με6 ῥσοπουῃ 15 ποῖ ἴῃ ἀδν ΠΟΥ 

5 90 ΗἸἰ.. {50 Νον., Ηρί.. Ζ 80 8... 
ἢ 90 «. ζ. (α5ρ., Κε., Νον., Μαπί, Ηρι.. φ 80 ἵγε.. 
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(ῃς ταῖη,Ἐ Ὀυΐ [ῃ6 ὨεγΡαρεΐ (υ. ἐ.). Τα ἔογοθ οὗ (Ὧ6 σοπῃραγίβοηῃ 
{πΠ8 ΔρΡΡϑᾶσβ ἴο 6 ἰῃδί ͵5ῖ ἃ5 (ῃ6 ἀενν δηά γαίῃ {8} }ρ Προ ἴ86 

στα55 οδυ8ε ἴἰ ἴο ὕ»τον δηά σεηάεσ 1ἰ ἱπἀδρεηαεηὶϊ οὗ λυπηδη ἱστίρα- 

ἄοῃ, 80 [Ὡγουρσῇ ἴῃς ἔανουγ 8δηά ταϊρῃϊ οἱ Ὑδημεῃ {πῸ γεπηηδηΐ οἵ 
ῖϑγδϑὶ διηοης ἴμ6 πδίϊοη5β {11} σῖϑα ἴο ρονοσ, ποῖ ϑἰδηαϊηρ ἴῃ 

ΔΌϑοηςα οὗ 811 ῃυπιδη Πεὶρ. [5Γ86}᾽8 πῖυσγε ἀεροπαβ 5016} Ὡροη 
Υδην ἢ. 

ϑέγσ. ΠῚ σοὰβ οἡ ἴο 840 (ῃδὲ {15 αἰνεῖν ργοάιορά τοτηηδηὶ ψ]}} 
ΟΥ̓ΘΓΙΠΓΟΥ͂Σ 411] ορροϑβίοη.---. Πἶξε 416 Ἰΐοη στιοηρ ἐδι6 δεαςὶς οἵ 16 
)ογεςῖ, 16 γομπρ ἰΐομ ἀπιοηρ ἰδ6 βοοῖς οὗ 5}:66}] ΜΊἃ Ὀεαβίβ δῃὰ 
ἀοπηρϑίῖς Δ} 1π|8}8 αἰΐκα ἀγὸ ἀοίθηςοἶοββ θοΐοσγα ἴδ6 ᾿ἰοη; 580 Ψ1Π 15- 

ΓΔ61᾽ 5 ῬΟΎΤΕΣ Ὀ6 ΒΌΡΓΕΠΊΘ διηοηρ ἴῃ6 ΔΈ Οη5.---Ἴ7,λὸ, τυλόηξυεν δὲ 
}α5565 ἐπγομρᾷ, ἰγανεῤίες ἀπά γεμάς, υἷι πος ἰο ἀοἰϊτυο] Α ρἱς- 
ἴυγε οὗ ναηίοῃ ἀδδίγυς οῃ οἡ [86 οηδ μδηῃά, δηά υἱΐοσ ἀδίθηςο θϑϑ- 

Π658 ΟἹ [πε οἶμεῖ.- - δ ἔνο 8118. [5 ἰηἰεγρτγείεα δὲ ἰορεῖῃεγ οχ- 

«ΕἸ] ΔΕ γ, ἔμ 6 ϑεςοηᾷ ἰδ κΚίηρ ἃρ ἴῃς ἀδϑοσρίοη ψβοσε ἴῃς ἢγϑί ἀγὸρ8 

ἴϊ, ὝΜΒοτε 8 ποῖ [δες 5110 68 ὨΘΟΟ 55 ἰΥ [ῸΓ βερτερδίηρ ν. 7.-- Εἰτεὰ 
ΌῪ [Π18 νἱβίοη οἵ ἰυπιρἢ, ϑούὴθ τεδάεσγ δα ἀδά {πε ραίγ οἷς δηὰ 
Ρἷουβ σοτηπηεηΐ ςοηϑιυηρ ν. 8.--Τὴν παπᾶ τοῦδ! δὲ κίρᾷ αδουό 
ἐπῖπο ἐμοηνες απᾶ αἱ! ἐδν 7065 τοῦ! δὲ οἐ ΟἿ 341,83 “ταν ἴῃγ μαηά, 

εἰς.᾽ 15 ᾿πργοόρ Δ ]6, πος νῇδί 5 ἀδοϊαγεά ἴο θ6 δῃ δϑϑυγεά ἰδςξ 
ἷπ ν. Ἷ νου Ἱὰ Βασγάϊν θὲ ργαγϑὰ ἴογ ἴῃ ν. ὁ, 1}16558 {π6 Ἰαζίεν εγα 
ΠΟΙ υῃγεϊαιϊεα ἴο [86 ἔογηθσ. [πίογργείογβ ἢανε δἰνναγβ αἰ δεγεά 
ἃ8 ἰο (ἢς ρΡογϑοῃ δα ἀγεβϑαά, βοῖὴς Βοϊἀΐηρ ἱΐ ἰο ΡῈ Ὑδῆνθῃ, οἴμογβ 
ἴῃς τειηηδηί. ὃ Τῆς ὈΣΌ]1ς8] ἀϑᾶρο οὗ βυο ἢ ΡὨΓΔΒΘΟΪΟΡῪ 88 ““ΤὮΥ 
Πδηά 15 Πἰρἢ᾽᾽ τὺ δ εἰϊοὰ ἔογ οἰΐπον ἱπιογργείδίοη; οἵ. 15. 26᾽: 
Ῥς, 80 Νιυ. 325 1. 3227 Ἐχ. 1415. Βυϊ ἃ οἴοβεσ οοηπδοΐοη ἢ 
ν. ὖ 15 ορίαἰηεα ὈΥ ἰακίησ ἰῃ6 τψογάβ 85 δα ἀγεββοὰ ἴο (88 γεπγηδηΐ. 
Εὸγ βἰπυ]αγ βεπἰπηθηί8, οί. 13. 4075 - 6οἾ2 Ζεο. 1471: Ρ5. 1495 ὦ". 

6. ὨλΝΟ] Ττοδίεα 85 πιδϑς. ((ὔ. 53[. ἴῃ ν. 3), βίηος ἴδς ἴεσῃι 18 ἰΒουρπὶ 

οὗ 8ἃ8 ὑσβϑοιίοδ!ῦ ἰἀδπεῖςα] τὰ πδίοη δηὰ ρεορ]ε.--τῦνρν κῦ ὍΝ] ὅγη- 
ἰᾺΧ ΓΏΔῪ δα 5341138 6 Πετὲὸ ἴῃ εἰπε γ οὗ ἔθου σσαγ5, (1) σοὶ. εἰδυβε τἱ τ ἀπῖο- 

οδάδηξ ὩΦΡ; (1) τεὶ. εἰδυξε υῖτὰ δηϊοοοάδης σ᾽, Ὁ)3)2 Βαΐηρ τεραγάςδα 88 
δυθογαϊηδίς οὐ ραγεηϊβεῖίοδὶ; (3) τεὶ. εἰδυϑὲ τὰ δπίεςδάδηϊ 3252, Ὀυϊ 

4 ὅ0 Εν΄, Ηἰ., Ηά., Κε., ὅδε, ΚΙ., Οοἵι., Νον., Μαγιὶ, εἰ αἱ.. 
7.90 Βαδύεσ, Τ βεΐπεσ, Βοδεῦτα., κο., νγδ Ἡ., εἰ αἱ.. 
2. 980 ἐ. ζ. Μαυ, Ηά.. 
ἢ 90 4. ζ. Βοϑεῆῃ),, Ετυ., Κε., ΚΊ., Εο., ΟΥ., Νον., Μασιΐ, 
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ὩστΩδΟΣ οὗ νΌ. 15 ἀεἰεστηϊηδα ὮὉΥ Ψ᾿» ἴδε ἤδδσζοβδί ποῦη; (4) 8ῃ Ἔἐχρ  δηδίοσυ 
εἶδυϑε βίδης (86 οοπίδηϊ οὗ [86 χεβειΐδηςς, νἱζ. “ἴδ σεϊηηδηΐϊ 58}8}} 
Ὀς, εἴς. . . . ἴῃ τῃδί 1 58}8}} ποῖ τναϊϊ, εἱς"; ᾧ. 6. Βυϊῖ (1) γιεἰὰς τὰς 

διῃοοίμεβίὶ βἰσυςίυτε.--Ἴ. "Ἢ Ἴ2» ὉΝῚ Εσρυδτ ἰοσιη ἴουῦ 8 Ἄοομπαϊίίου 
Ῥοϊηῦης ἴο “ΔῊ Εἶτας ἰῃ [ῃ6 ἱπάἀοβηΐΐδ ΟΥ Τογὰ ΟΣ ἰε88 σεϊηοῖς ζυϊουσε,᾽"» 
Ὥς. δν124,.-..8. Εἰης οὨἱ4 51). 

δ 15. 7εγαοῖς Ῥωγίβοαϊίοη ἰζγομρ Οἰασίδοηιεη (ς ἢ. 

ΤῊΪ5 Ρΐδθοε σομϑἰ5ί8 οἱ ἔνγο ἔουγ- ης 5ιγ8., ἢ δὴ ἱπίγοάποίοτῦῦ 
ὈΓΟΒ6 [πε (ν. 8) δπὰ ὕγχο δάαϊοηδὶ νογϑαβϑ ἴσοσῃ (ἢ ῃδπάϑβ οἵ βἀϊ- 
ἴογβ (νυ. 5. 1). ὙΠε οτίρίπδ] ρίεος ργοῦδθὶν ἀδίεβ ἔτομι ϑοῖηε {πὸ 
ἴῃ ([ῃς6 Τευϊεγομοιῖς ρεσοά. ϑίσ. 1 ἰοσγεί} 15 [86 ἀεδίγυςοη οἵ 
πὸ τυ: οη}8 οὗ γχὰγ ἴῃ το 5γαοὶ ρ]δοθ5 οοηδάεηςς ἰηϑἰεδα οὗ 
ἰγυδίην ἴῃ Ὑδῆνεῃ. ϑέσ. ΠῚ ἀσπουηςαβ ἰἀοἸδίγοιβ ργδοῖςοβ ΣΟ ἢ 
Κα νσῖβα ἰεδ 15γαϑὶ ἀγα  ἴγοσα ὙδΆσ ΕΒ. 

Αμὰά ἱξ ψ| 1] οοπις ἴο Ῥ488 ἰπ ἴδδὲ ἀΑΥ, ἰΐ 5 ἴῃ ογδαςῖς οὗ δε: 

ΨΊΠΙ, σους οἱ τὰν Βογβοβ ἔγοια ἴδε χάδι οὗ ἴδες, 
ΑΠά1Ι ν}} ἀεβίσου τὰ Ὺ οδμαγίοιβ. 
ΑμάΙ νὴ} οσυὶ οδ τα εἰκ65 οὗ τΏΥ Ἰδηά, 

Απάὰϊ νῦ}] ἰδ νναβῖε 811} (ὮγῪ [οσίσεβϑβεδ. 
ΑΝΡ Ι[ν»Π] συὶ οἱ βοτοογίοβ ἔγοτα (ὮΥ Βδηά, 

Απὰ ἴδου νὴ] ανα Ὧο βοοίβαυογβ. 
Απάᾶϊ νἢ] ςυϊ οὔ τπΐης ἱπιαροα ἀπὰ τἢγ Ρ 118 τ ἔσο ἴδα τοδὶ οὗ (δες, 
Αμάὰ δου τῖϊξ 0 τόσα θοὸν ἀοτνῃ ἴο ἴδ6 πνοσὶς οὗ (αἴης οὐσῃ Βδηάβ. 

Τῆς δεϑοήδηςς οὗ [6 Ροθπὶ 8 ὨΟ ΕΔ ΌΪ6, προς! ἰἢς τερεὕοῃ οὗ 
ΣΙ δηἃ τῃς βυβῆχ ἢ. Ὑ8Π6 τιονοπηδηΐ 18 {ἰγηδίοσ οχοθρὶ ἴῃ ἴδ ἰΔ8ὲ 

ἴνο ᾿ἴὴ65 ΏΟΙΕ ἃ ΒΕΑΥΙΟΣ τοῖα ΔΡΡΘΔΣΒ. δῖαν. σεσορηΐβ65 [815 σὔδησε 
ἴῃ ν. 13, δηὰ {πογοίοσε ἰπβοσίβ 55 ἴῃ ν. 139 ἴῃ οσάδσ ἴο βϑουσε ἰχ δεδίβ. 
Βυὶϊ ν. 35 οδηηοὶ 6 τηδᾶδ ονοῦ ἰδυ.5, Βοῆσς ἰΐ 5 δι βοι  Ζοα ἔσοσῃ νυν. 9.139 

δηὰ «ἢ ν. 15 19 οοηϑϊκυϊε δηοίμεσ ἔγαρτηθηῖ, Βαΐ ν. 13Ρ 15 (6 οἰἰτηδχ 
οὗ ἴδε Ροεὲπὶ δηὰ ἴἰ6 ΟἿΪΥ͂ Ὡδίυγαὶ βἰορρίη- οΪδοθ. Ὅῃπ. τεΐυϑεβ δὴγ 
Ῥοεῖς ἔοστῃ ἴο νν. "1 δηὰ ῥσχη!β ἴῃ6 δ ἶγε ρᾶββαζε 88 ρἰδίῃ ὑσοβα. 

ἸΤΒαῖ ν. 14 ἢΔ58 0 οοηποοῦοῃ 1 νν. 5:12 ἢΔ5 ἰοῃρ δδεὴ σεοορηϑοά; 50 

Ὗε., Νον., ᾿,δάδιο, δῖον... 11 ἰηπτοάυοοβ 8 ὙΠΟΙΥ πεν βυδ]εςί, νἱΖ. 
ὙΠ 8 νϑηροβδηος ὕροῦ ἴδ6 μεδίδεη, ἤοσοδ8 νν. "12 σὲ σςοῃηοοσγηδαὰ 
στ Ιβτγαοὶ Ἵχοϊυϑἰνεῖγ. ΤΟΣ ἕδοϊ (μδὶ ἴ[8ε νεηζεδῆςς 58 ἴο ὃς Ἔχοςιιεα 
Ὁροῦ ἴμ6 πδίίοηϑ αἵ ἰασρε ροΐῃ!8 ἴο ἃ σεϊδνεὶυ δὶς οτίρίη. ἘδιΪγ ρσορῆ- 
ΕΟ ἀϊὰ ποὶ οοπίεταρίαῖς ες σοηνεγβίοη οὗ ἴδε ποσὶ ὰ ἴο Ὑδῆσεῖ, μεδῆςε 
ἀϊά ποῖ ἀδηουηςς ἴδε πδίοηϑβ ἔογ ἀἰϑονθάϊεηςε ἴο Εἷπι. [15 ἱπαϊσηδίοη 
ψ859 ἐχρεπάεδα ὕροῦ ἴμ6 ραγίςσυϊας ἡδοη τὶς ἢ 85 ορργεββίηρ [5γδαὶ 
δῖ ΔΗῪ ρίνεη π|6. 
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ΤΈο ρτουπάς ἔοσ βοιἰηρ δϑίάς ν. 12 ἃἀσε ἢο 685 οορεηΐ, Ν,. 15, ἃ5 ΐ 
βίδηἀβ ἴῃ ΑΙ, 15 ἃ σεὰῖκ γτορείοη οὗ ν. 195; δηὰ 16 186 σοτησηοη σοσσεςὔοῃ 
οὗ Ἴ Ψ ἴο Ἴ)21}" Ὀς δοςορίςα [δε οᾶϑς6 15 πο Ὀείζοσ, ἔοσ 120 [ἢ 6η ὈδΟΟΠΊ65 

ΒαρΡεσβυουβ δέϊογ ν. 132, Υ, 126 ἸΣκουσίβε 18. 8ὴ εὐαἀϊζοτί4] ἱηβϑοσίοη, αἰ νιη 
8δη δἀαϊοπαὶ) ἀείδὶ!, Ὡς ἢ 845 πο ρΐδος δἔίεσ (Π6 βυχησηδσυ ἰῃ ν. 12; δ γ- 
τὐΐηρς δα αἰ οπα] τεαϊκεης ἴῃς εἔεςι. Ηρίι., Βοτχενεσ, δίς ΖΕ νν. 19- 13. 18 
ἰεανίης νν. "- 11.16.85 [ῃς οὔρίηδὶ πηδίοσὶ δὶ. 

Τῆς ἀδίε οὗ νν. "-12 ἢ8Δ58 Ὀδεη ἃ 5υδ])εςῖ οὗ ἀςθαϊς ἔογ 5076 γϑϑῖβ. ἴδ. 
(ΖΑ. Ι, 161-74), Οοσ. (ΖΑ Κ. ΙΝ, 88 }.; 1. 342), Κοβίεσβ (ΤᾺ 7. 

ΧΧΥῚΙ, 249-274), Μασίιῖ, Βυ. τον. 86 },, εἰ αἱ., ἀρὴν ἴῃς ρϑβϑβᾶρε ἴο 

Μίοβ δηά ρἷδος 1 ϑοθννθεσε ἴῃ ἴῃς ΟΧὶ]ς ΟΥ ροβίεχις ρεοάβ, Καυο. 
(Εἰηὶ. ΤΙ, χ6ο-3) δῃὰ (με. (ΕΒ. ατί. Μ αν) βυρροβθε ἴδαὶ ἱΐ οτῇρ- 
ἰηδίςα τῖϊδ ΜΊοβΒ, θυϊ ψψὰ5 ᾿Ἰβοσοιρν τνοσκκοαὰ ονοσ ἴῃ 186 Ῥοϑίεχι)ς 

δε. ΜδΩΥ 58. οῖίδσβ, βούγενοσ, 511} ταδ᾽ πἰδίη Μ|ιςβ 8 δυϊδοσβῆϊρ; 80 
6. ξ. Νε., Ἀγ., σΑϑπι., ΝνοῖὶΖ, Νον., Μά Όοεν, 1,δάδῃις, νη Η., δηὰ 

ΒΌΡΑΣΟΠΕΥ Ὡς... 
ΤΣ διχζυμπηδηΐ ἀραϊηβὲ 80 ΘΙ ἀδίε 15 Ὀεϑῖ ργεβεηϊοα ὉΥ Μαϑσίϊ, υΥἱζΖ. 

() ἴδδιὶ ἴῃς παςεεδοί ἃ ἀαηὰ ἀελεγὲηι ποτα ποῖ ἀδπουηοοα ΌΥ Ηοβοδ δηὰ 

1Ξαϊδ, ΠΟΥ υπι} ἴῃ6 ῥσγοιμιυϊσαϊίοη οὗ Ὠευϊεσοποσην, ΒΟ 5ηονβ (δὲ 

ἴδον σεσὰ ποῖ οἰϊτυϊηδίεα Ὀγ Εἴς Ζε ΚΙ ἢ 5 σεΐοσγην; (2) ἰδδὶ (δε ἰοϊηΐ οου- 

ἀεπιηδύοη οὗ ΤΣ ] ΠΟἢ 5 οὗ ψὰσ δηὰ ἱἀοϊδίσουβ ὑγδοίΐοςβ 15 ἃ ἰαῖς σβδγ- 
δοίεσβίς, ἃ8 ἃτὸ 4150 ἴδς οοτῃ δ πδοῃ οὗ εείϊέηι ἀπὰ »παςφεδοίἧ, ἀῃὰ (᾿ς 
ΔΙ]υϑίοη ἴο ἴῃς οχἰβίθηςες οὗ ζογθββας; (3) ἰδὲ Ῥᾶ,α]]6] ραβϑβϑαζεβ δῖὲ οἵ 
Ἰαῖεσ οτίρίη, νὶΖ. Ηδ. 239 81. τ44; δηὰ (4) [μαι (6 ἰαςῖκ οὗ ΔΩ δ᾽] υβἰοη ἴο 

ΠΣ Β-ΡΙδοθβ᾽" 18 858 68 51}γ δοοουηίεα ἔοσ οἡ (Ὡς Ὠγροίμεϑβὶ8 οὗ οσγίρίη δίζεγ 
ἴπε56 Μεσα 41} ἀδϑίσογεά, 85 1 ἰ5 οὐ ἴ8ς βδυρροβίοη οὗ οτὶρίη Ὀεΐοσε ἴδ 6 

τηονετηθηΐῖ δραϊηϑὶ ἴβεῖ δὰ ἀενεϊορεά. ΝΒ εα ἴο 4]} (ἢ]5 15 δἀ ἀδὰ (6 

ςοηϑίἀογαοη ἴδαὶ τοὶ 5 85 Ὠθαν}ν ΠΟτα 858 ἴῃ (ἢς «456 οὗ 17, νὶΖ. [ῃδὶ 
8 ΡῬΟΪετς ἀραϊηϑὶ ἰἀοἸδίσΥ 1165 ουϊδὰς οὗ ἴδε τϑῆρε οὗ Μ|ίςοδδ᾽ 5 ἰβουρῃϊ, 
16 δρυχηδηϊ 566 15 ΠΟΏΥΠΟΪΏΣ. 

Υεῖ, οἡ τς οἴδεσ δηά, ᾿πουρὴ Ατηοβ, Ηοβεα δηὰ 19αἰδὴ ἀἱὰ ηοΐ ἀε- 

Ὠουηςς »αξεξεδοί᾽ ἀπὰ σελεγὴηι 5ρεοῖβο δ! ν, ἴῃς ῬοΪςπιὶς ἀραϊηβὶ ἱπιδραβ 

ν85 Δ κοὴ ἃρ ΌΥ Ηοϑβοα (84.-6 τοῦ 1132. Ηοτβεβ δῃὰ Ἵδβατίοίβ ἃσὲ οουρὶοὰ 

ὙΣ ἸΔοΙ]δίτοιι5 ἰτηᾶροβ ὈΥ 1584]Δἢ} (27; ζῇ. 3015 311), ἃ5 ΒΟΒΈΪς ἴο σοπιρ]εῖς 
ἔδι ἢ ἴῃ Ὑδν ἢ 85 [5.8 6}᾽8 ΟἹἹΥ ἀεέεποθ. ΕἸσίβοσιηοσο, ἰδς Πδυΐετο- 

ΠΟΠῊς το ἴοη οὗ τμαςεεδοι ἃ ταδὶ αν Ὀδοη ῥγεραζοὰ ἔοσ Ὁ δε 

[οδοβίηρβ οὗ ἴῃς ῬσεἼθαϊηνς Ρστορῃεῖβ. 1,8 15 Ὀυΐ ἴδς οοὐϊδοβίίοη οὗ Δη 
ΔΙΤΟΔΟῪ οχί βιϊηρ ΒΕ θηΐ ΟΥΓ οϑίοσα. ΕἸἼΠΔΙΪΥ, ἴῃς οχοϊβίοη οὗ ᾿ἴ ἀοδ5 
ὩΟῖ ΠΘΟΟΒΘΑΓΙΪΥ σΑΥτΥ ὙΠῸ ἴ (6 ἀτορρίης οὗἩ [815 βεςίοη, ἔοσ σΐ οἰ δασὶυ 
18 1 πο οἷοβδ σεϊδίοη ἴο 115 οοηΐοχίὶ δηὰ σδυτὶθβ ἴῃ 6 βίδιῃρ οὗ δὴ δα ἀϊίοη 
Ἔνθ ἃρδζί ἔγουι 118 ςοηϊοχί. 

Οπ ἴδε σΠοἱς, ἰμετεΐοσε, [ἴ 566 πλ5 ρσοῦδθὶς [μδἱ ς"-1315 οὐ [δῖα οτίσίη; δυϊ 
186 Ροββ᾽ δ  τηυπὲ τεπηαὶη ὀρεὴ μὲ ἰΐ 5 ἃ σοεπυΐπο ἐγαρτηθηὶ οἵ Μίςδῇ 
Δηά τοργαβοηΐβ ἰο 5 ἃ ρῃδ86 οὗ ἢἰ5 ἰσδοβίηρ ποῖ οἰδοσνυίθε τεοοσαάθα. 

.. 



τῶν Ὶ ἤν 

9. ΤΠΩΜΠΥ δῖον. δά 5. τὖϑ, σαῖσ. ο8..--.11. Ὁ)0 99] (δ᾽ τὸ γοϑ9, οοη- 
ζυβίηρ Ὁ δηὰ 93; οὐ. Ρ. 32.-- 000] ὦ (Ὁ -ὦ Ἴ"00.--12. ὙΓΏΣΟΥ 9 «- 
ἐκν ἀὴρ. ίασες, οὐ ααγς; ο΄. (ὦ θυσιαστηρίου ἴῃ Ηο. 3..--Π }Ὸ] ὦ ρ]..-- 
138, ὍΝ] Οὐ ἐλὲ ργουές -- Ὀθν, δραὶῃ σοηξιβίησ 9 δηὰ Ὁ. ὁ ἐκὰγ 
}͵᾽αη5.--Ἴν Ὁ] ὦ λέμε ἐπεηνίες, ἐ. 6. Ἴ) 1; 50 αϑο (Βα., ΕἸΒ.. ΗΙ. τ 

(ἐγ ἰανιαρ 5 5). Κτεηκεὶ (ΖΌΤΆ. ΙΧ, 279), 3). δ Ἡ. 7.» (ἢν 
ἐγέε5). διεῖ. Ἴ2 ΣΡ; 80 Κοϑίεσβ, Οσ., συ., Νον., Μασίϊ, 51εν., θυ.; ο΄. 2 

ΟᾺΒ. 2418,.-.--14. ων κῦ ἼσΚ] (ὦ ̓ α»θ' ὧν οὐκ κιτιλ, Ἡ φωαο πο, εἰς.; 30 Ὁ. 

ΘΓ. 1 (Ὠγεδίεῃβ [βγϑοὶ ἢ ἰῃ6 ἀσβίγυσοη οὗἨ δνθσυ βουσοα οἵ 
Ὠυμηδῃ οοηδάρξηςε δηὰ Πε]ρ.-9. Αι ἠὲ τοῦδ! σοηις ἰο ῥα55 ἱπ ἰΠαΐ 
ἄαγ, ἡ ἐδ 1:6 ογαεῖε οἵ Υαλιυελ)] Ατ ἰηἰτοάἀυςίοτγΥ 5ἰδίεσηθηΐ ἰῃ ΡΓοβθ. 
ΤῊΕ δὲ ρῆγζαϑε οσουγβ ἀρδίη ΟἿΪΥ ἰῃ 4“, ἃ ἰαΐθ ραββϑαρα; 10 15 σοσωσῇοῃ 
ἴπ Αῃγο8.--Ἴ παξ 1 υυἷ! οἱ οὗ {10 ἤογϑες, εἱς. Α 5: γΆ}]18Ὶ ῬΓΟΡΠΕΟΥ͂ 
ἷπ Ζςε. οἷ; σ΄. Ὁι. 1η'5 χοἱ Ηο. 14΄.---10. 4πά4 1 τοὴϊ σμὶ οὗ {6 οἰδέος 
οἵ ἐγ ἰἸαμά απά ἰαν τυασίε αἷΐ ἰμ } 7ογίγε55.5] ΤῊΘ τηθητἴοῃ οὗ ἰογίϊ- 
Βεὰ οἰ([658 18 ΠΑγαΪγ βυίποίεη! νψασταηΐ ἴοσγ ρ]δοίηρ ἴῃ 6 ΡγορῇξοΥ ἴῃ 
1ῃ6 Μδοοδρθδθδῃ ἃρὲ 85 Μαγίϊΐ ἀοεβ; οἵ. Ηο. το Απὰ. ς᾽ 15. τη ,) )' 
252,1} (Β. τ λόϑ, ϑεῃηδομοσίρ (Ταγΐογ ΟΥ] πα οΓ) ἰοϑι1ῆ65 το 
1Π6 Ιαγρα πυσθοσ οἱ οἰ [168 ἰη Τά δῇῃ; “Ὀυϊ 45 ἴον ΗβζΖεκίδῃ οὗ ᾿υἀ δῇ, 

νῃο δὰ ηοΐ βυθτηϊ 6 ἴο ΠΥ γοῖκαο, ογίγ-ϑἰχ οὗ ἢ15 βίγοῃηρ γγδ]δὰ 
οἱ65, δηα (ῃ6 5:1 4|16Γ οἱε5 τουημα δροιυΐ ἰπθπλ, νὶῖ που Πυγ  Υ, 

εν 1 Βαδίοερεά δηά οδρίυτοά.᾽ ὙΠουρῇ Ὑδην ἢ ν}}}} ἀδϑίσγου 81} 
15γ86]᾽5 τηθδῃϑ5 οἱ ἀδίβηςθ, 1 15 ηοΐ ἴο ἰδᾶνα ΠΟΙ ἀδίθηςο]655; ἢ6 ἢ]η)- 

5861} Ψ1}1 θὲ 6 βίγεηρίῃ δηὰ 5}1ε]18Δ. Βιυΐ 586 πιυδὲ ΡῈ Ῥγουρῃϊΐ ἴο 
ΓΕΔ ]156 ἤῸΓ δοϑοϊυίε ἀδρεπάδεηςσε Ὡροη Ὠἶτα. 

5.7, ΠῚ ἀδοίαγεβ [ῃδὲ Ὑδην ἢ ψ}}}1] ἀεβίγου 4]} ΞῈρροβεὰ βοισγοαβ οὗ 
ἀϊνίηε ΠΕΡ οἵπεγ [ἢδη ἢ Π1561{ 50 [μδἱ 15γϑεὶ πΊδῪ σοι ἴο 5ε6 {πε ὶΓ 
ἔΕ}11γ.--11. ϑογοογο5)] ΤῊ Ἔχδαςὶ οοηϊεηΐ οἱ (5 ἴδγηλ 15 ὉΠ οΓ- 
ἰδίῃ; ἰξ 18 ΔΡΡΑΓΘΔΤΠΥ ἃ φεηθγαὶ ἀδϑίρηδίίοη οὗ 411 βογίβ οἱ στηδρὶ- 
δ] σίίθβ8.--θδοοίμοαγενοὶ ΤῊΪ5 15 δὴ ΘαΌΔΙΥ οὔϑουγα ψογά; [1 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀεποίεβ ἰἤοϑα ψῆο ῥγδοῖίϑβε νᾶγίοιιβ δγίβ οὗ αἰνϊηδίοηῃ. 
Βοίἢ βούσεγεσβ δηά αἰνίπογβϑ [κα (ΟἾΔ }}Υ [41] ἰο γθα]156 ἴπ6 ἔσθ δηά 
ΟἾΪΥ ΨΑΥ͂ ἰο σομηπλυηοη τ Οοά.---12., Ταῖηε ἡαρες ἀπά ἰ᾿ν 
ῥ᾽] αγ5] Οστανθῃ ἱπιᾶραβ ἅτε πηεδηΐ, 5 Οἢ 858 ὑγΕΓΘ ΟΟΠΊΓΊΟΙ ἴῃ ΘΑΓΙΥ 
1586] (τ΄. 7. 175 " Ηο. 1τὮ 15. τοἶῦ )ιῦ 76. το, δηα Ἵοοῃεἰηυεά 
ἴῃ Ἔχὶ!ς δηαὰ ροϑβίεχη!ϊο Ἐγη65 (15. 2053 485), ουϊ ττεγα ὑγοι ϊδα ὈῪ 
411 ἴῆσθα οοάς8 (ΕΣ. 2οὐ Ὠΐ. ᾿)λ᾽ 1,ν. 26). Τῆε “Ρ11]1Αγϑ᾽ σψεγα σοη- 
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βεοζαίθα βίοῃβϑβ 8εῖ ὉΡ βεϑιάβ 1125 δῃὰ δ στᾶνεβ οὔ 88 θουπάδσυ- 
δίολδϑ, δηἀ ΟΥΡΊΠΔΙΥ δι ρΡροϑοα ἰο βεγνὰ 88 ἴῃ γεϑιξηςε οὗ ἀεἰγ; 
ζ΄. ΘΟ. “8᾽5 415. 5.) 4. 20 Ἐχ 44. ὙΒΕΥ ψΕΓΕ ἃ ΠΟΙ ΠΊΟἢ ΘΘΠΣ ς 
ἰηϑαςοη, μανίηρ θεοη ἰουπὰ αἱ Οεζεσ, δὲ Ῥεΐγα, ἴῃ Ουργυβ, δῃά 
βανίηρ εχ βίο 8150 διηοηρς Ῥῃοηϊοΐδηβ δηἀ Αταῦ8. ΤΟΥ σεγα 
Βγϑὶ ῥσοβιιϊοά Ὀγ {πὰ Ὠευϊετοηοσαῖο (οάς, Ὠι. 163; Βαϊ τετηδϊπεά 

ἴῃ σοοά 5Βἰδηάϊηρ 83 ἰερ! πηγαῖς εἰογηθη(β ἰῃ ἴῃς Ὑδασεῃ-ου] 5 ἸΙοης 
Αἴίογ ἰπ (ἢ τη 8 οὗ τηδηγ; ο΄. 13. το" “Ὁ, ἃ ἰαΐε ραββαρε.-- ἀμ 
ἐδοι τοῦ! μοὶ δοῖιυ ἀοιυμ 7) πιογε ἰο ἐδ τυογᾷ οὗ 8) μαμα5] ΤῊΐβ 
ἄοοβ ΔΎΔΥ δἱ οὔθ βίσοκε ὑπ 411 ἰἀοϊαίσγουβ ᾿οσϑῃρ οἱ ἱγῆαρεβ. 
Νοιν ϑίαπαϊηρ πα ῥγοι [ἴοι ἴῃ ἴῃς Ὠερσαίοριυς, [ἢ Ργορμοῖβ 
ἰουπα 1 ΠΟΟΕΒΘΑΤῪ ἴο ρα ὑποθδϑίηρ ΜΑΣ ὩΡΟη ἱπηδρο- 115; οἱ. 
Ηο. 132 Κ. 31 ΕΖ. 85: δ 121ς, 44 

Το ν. Ἶ2 δᾶ8 θδϑὴ δἰίδοβεά ἃ ίοββϑ, οὔ τῃδγρίηδὶ ηοίβ, ΒΡ ]6- 
το ηρ [δα βἰδίειηθηξ ἴπογα πιδά6.---18, 456 1 υυἱῖ τῤγοοί ἱμπῖπὸ 
σελεγῖνι ἤχους ἰδ6 πῆ οἵ 66] ΤῊς ἀτλογαΐ 185 ἃ ϑαογεὰ πσοοάβξη 
Ροϑβϑὲ ἰδαΐ οσοηδεςαϊεα ἃ ρατγί οὗ (ἢ6 δαυϊρτηεηΐξ οὗ (6 ῥΪδςος οἱ 
ὙΟΓΒΗΪΡ, οίΒ διμοης (δα (δηδδηϊίεβ (ΕΧ. 34} 7. 65) δπὰ 16 
Ἡεῦγενβ (2 Κ. 35 15. 175), ῬΡουμδρ8 ἴδίκθῃ ονὸγ ΕΥ̓ (ἢ διε ἔγοια 
(86 ἴογμοσ. ΤΏΘΥ σψεγε ἰοσδι θη ὈῪ (ῃ6 Θευϊογοηοόσηῖς (οάς 
(Όι. γ" τοῦ τό, σ΄. Ἐχ. 345, ἴῃ ἃ ἰαΐα βίσαίυτα οὗ 1); Ὀαΐ, ΠΚὸ τἴ86 
δΟσοΟΙΡΔΏΥηρ “0 1114Γ5,᾿ [ΠΕῪ δυγνίνεα [86 Ὀγοβι ΠΟ ἔογ ϑοσὴς 
ἔπης (σ΄. 76. 172 15. 27). ὙὍὙὈα ῥγϑοῖβα παίυγε οἵ {πεῖς ογίρίη δηά 
ζυησοῃ ἅτε ποῖ γεΐ Κηονῃ.---(ηὦ 1 υἱὲ ἀδείγογ ἐδ οἰδὲ65] ΤῊ] 5 

δἀἀ5 ποιμίηρ ἴἰο ν.᾿98. ἤδησα 1 18 ει θη θά ὈΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ ἴο “(Ὠΐπα 140]5,᾽" 
Ὀαΐ (Π]15 15 ναίη γερο οη οὗ ν. 12, [πὶ Ἔἰ 6. οΔ56, ἱΐ 18 τῆοσα δα ϑῖΪΥ 
δϑϑίῃδα ἴο ἃ ρ᾽οββαίογ (ἤδη ἰο (ῃς δυῖμογ οὗ νυν. "3.--- ΤΆ υ]οὸῦ τεοοη- 
δίγυς 5 νν. Ἶ5. 15 (ἢυ5: “1 ν}} ευἱ οὔ (Πἷπε ἱπλαραβ δηὰ (ὮΥ ρ 111 γα, 
8Π4 1 ψ1}} υρτοοῖ [πἷπὸ σολεγὴνε ἴγοτα [πε ταϊάβὲ οὗ ἴΒεθ, δῃηὰ ἴδοι 
ΜΠ 0 τογα θοῦ ἄονπι ἴο (Π6 ψοτκ οὗ (ἢν μδηά5,᾽ ογϊτηρ [ἢ 6 
αϑὶ ψογά οὗ 125, ἰηβογίηρς 155. αἰΐογ 25, δῃηὰ ἀτγορρίηρ Ὁ. ΤῊΪ5 
ἔυγ 15}68 σοοά Ρῥτγόρτεβ8 οἱ ἱπουρῃϊ δηὰ ῥγεϑεγναβ (ἢ6 ὑσορεῦ οἰ Ϊ- 
ΤΩΔΧ, Ὀυΐ ἰἰ ἀδδίγογβ ἴῃ 6 βυτηπε νυ οἱ ΒΕΓ, ΠΠ δηὰ τ Κ68 μ0 ταδὶ 
σοη ΠΡ ΠΟΙ ἴο 118 σοηϊεηΐ. 

14, Α4,ἃὰ] υυὴ] ἐχεσμίς υεηρεαηοδ, ἵπ σπρεῦ ἀπά ευγαίδι, ρον ἐδ6 
μαϊίοης πίοι ἔλαυνε ποὶ πεαγξομφ] Ατὶ δάἀάϊἕοη ΕΥ̓ 8η βεαϊΐογ 0 
ψ88 ὉΠ] ΠὮ ηρ ἰμδὲ ἃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἀεπουποίπηρ [5γ86}᾽5 ἸΔο] Δ ΤΥ βουϊα 
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εἷοθε σιϊμουΐ ἃ τοσὰ οὗ σομἀετηηδίίοη ροῃ ἔπ στεδί Ἰἀοἰδίγοι, 
Βοδίμεη νοῦ]. ὍΠα ΟἿΪΥ ΜΑΥ οὗ εβοᾶρε ἔογ ἔπ 6 δου 15 ἴο δυὉ- 
ταὶ {Ποτάϑεῖϊνοϑ ἰο δῆτε δηα ἢΪ85 ρθορίο, ρυϊάηρ ἀνγὰν (ΠΕ οὐσῃ 
δοάϑ5; (ἢς δι] υγε ἰο ἀο 1818 ἄσουϑε8 Ὑδῆνε ἢ 8 ΔΏρΡΕΣ δηα ἰνοϊνεβ 
{Πεὶγ ἰοίδὶ ἀδϑίσυςοῃ. Ὑδασο γ71}1 ΡῈ βα 5δεα τ] ποίη 1655 
[88ῃ ἃ ποσὶ ἀ- τ]ᾶς Κη ρσάομ. 

11. Ὁ)0Φ9] ΟἿΪΥ δΒεῖε δῃηά 2 Κ. 933 195, 47) Νὰ. 3.4. ηΦ9 ἰῇ Α585γ. -- ὁ 

}γαοίοε "παρίς; ἴὰ ΑΥ. ἰο ομὲ; σ΄. ϑγτ. ἴπ ΕΤΏΡΕ. "- ἐο 2γαγ (ἑ. ε.ομὲ ομεϑοῖ; 
σ΄. τ Κ. 183), Ζίμ. (ΚΑΤ.3, όος, 650) τηδἰηἰδίῃβ [μδῖ 1ϊ 15 ἃ ἰοδη-νοσὰ 

ἔτοτη ΑβϑΥ.; Ὀυϊ 1 15 ποῖ [ἰκεὶγ ἰπδὶ 4 νοσζὰ οἱ [15 κἰηὰ Κηόονῃ ἴῃ Ατἵ., 
Αϑβδγ. δηὰ ὅσ. πουϊὰ ποῖ 6 εὐττεηΐ ἰη ΗερΡ., ἀεβρηδίην 845 ᾿ξ ἀοεβ 
ἃ ΟΟΙΏΙΊΟΣ Θοιὶτἷς ουϑίοη. ΕἸΣΙ ΒοΣΙΏοσο, (δ νῦ. ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ Ἔχ. 227 

ΜῈΟΒ δηϊοάδίοβ (86 Αβ8ν. ρεῦοά οὗ Ηδρ. ἰβίοσγ. Ὁ }}}}}Ὁ}] ΕΟ ἀδη 
ἴη Ὁκ. 1819; θυϊ τηδη οηδά ἴῃ 76. 275 15. 5). Ἐχδςὶ ξπποἕοη, δηὰ ἴδ 6 
οσίζ. τρδβϑῃ. οὗ τοοῖ δὲ ὑπκηοόνῃ; οι. ὦ ἀποφθεγγόμενοι; Ααᾳ. κληδονι- 

ζόμενοι; Σ, σημειοσκοπούμενοι; Ὁ αἀἱυΐμεγς, ΟΥ πεογοριαμποεῦς. Οἵ. 7. 
95.---18. 1 Ὁ Ν] ΕὉ]] τὶ πρ οὗ --; 80 8150 ἰὴ Ὠΐ. γ52 Κ. 1η18; ογ. ὍΔΡΙ, 

7085. οἱ. Οη τσεϊδοη ἴο (8εὲ (δῃδδηὶ 5} ροάαο85 4 ἥγέμ οὐ Αἴγαξω, 
νυν. τεῖ5. ἱπ Β0Β., ΕἸῊΨ7}Β.." αὐιὰ ΕΒ. 331.---00}}] ναῦουβ πλϑδηΐηρπ ἢανα 
Ὀεεπ Ῥτοροβϑὰ ἴῃ ογάδγ ἴο δνοϊὰ σερεϊοη οὗ ν. 199, 6. σ. ἐπερμεῖος (8, Ἐδ., 
ΚΙ., (]., Εο.); ςαογεά ζογεςίς (οὗ ΑΤ. οτρὶπ; ΤὨεΐπον, ΜὶςΒ.); τοΐπόσϑες, 

υϑεὰά οὗ ἰτεεβ, Ὀἱ 116 τβ, εἴς., 85 5 χη οὗ δ᾽ ἴδτϑβ (σχεδαϊης Ἢ ἴοσ Ὃ; 30 ΗΙ.).---14. 

ὉΡΣ - .«.- 25] ΤὮς Τοηδίσυςοῃ 5 τη 50.8] ἰη ταὶ [Ὡς που 85 οὐ]. 15 
50 ἴδγ σετηονοά ἔσοτῃ 115 νΌ., δπὰ 18 υπίΐᾳυς ἰῃ τπδ( ") Ὁ 15 [ο]ονεά ΌῪ τὶν 
ψ ἢ [ἢ δες. οὗ ἴδ Ρεγβοὴ ὕροὴ Ομ νϑηζόϑηςα 15 Ἔχοοιίδα; ἡ, 6. [6 
ςοιῃρουπά ἐχρσεϑδίοῃ 5 ἰγεδίε {{ὸ [Π6 5: π1ρ0]6 νὉ. ὉΠ); ο΄. 05. 1οἱ 1ν. 

1015.--- 9 .} Βοος ἱτεδίεαά 85 σεὶ. ρασί. υἱτἢ δηϊεοεάδηςϊξ ὉΝΠ [Π8η 85 
οδυ54] Ρασῖ., ΟΣ 88 σοὶ. τ δηϊθοδάσηϊ ὉΡ), ἑ. 6. νεπρεαποε σμοΐ 85, οἷς. 

σ. ΟΠΑΡΤΕᾺΞ 6 ΑΝῸ 7. 

Τηδὶ [ἢ6586 ἔννο ομδρίογβ 85 {ΠΕ βίδπα ἽοουἹά ποί Ῥεΐοης ἴο [86 
εἰσῃ ἢ σευ Β.Ο. 888 θδθ ζϑΏΘΓΔΙ Γεοορηβεαά δίηςσε (6 ἀΔΥ5 
οὗ Ενγαϊά. Ορίηΐϊοῃ [858 θδεεη ἀϊνίἀθα μούγενεσ 85 ἴο {πε {{π|ὲ ἴο 
ὙΏΙΟΒ ἴμεν ἀο Ρείοηγ. Ἐπτ-., [Ο]Ἱοννεά ΟΥ̓ ΤΔΗΥ ἱπίεγργείογβ, 85- 
βίρυιεα [Πεπ ἴο ἴΠ6 τεῖρῃ οἱ Μδῃδβϑεὴῆ 88 ἃ ὑργοάυςΐ οἵ Μ|ς8}8 οἱά 
ᾶἃψε. Ἐδςοηΐ βοΒ ο δ υβῃρ δ85 ὈδΕΏ τηογα ἱπο ] ποά ἴο ρῥΐαςα ἴμθπ ἴῃ 
(ἢς ρμοβίεχ!!ς ρεοά. [πῃ ΔΗΥ οα56 ἴΠεῪ ἀο ποῖ οοηϑεϊαϊε ἃ Ἰορίςα] 
Ὁ51|, Βαϊ πιυδί θὲ ἰηἰεγργεῖθα 858 γσεργεβοηϊηρς αἀἰβεγοηΐ ροίηίβ οὗ 

νίενν δηἀ σεβεςϊης ναγγίης θαοκρτουη 8. Εοσγ ἀεἰδι]δα αἰδοιιδίοη 
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οὗ (ῃ656 ασυσϑοῃϑ γείεγεηςς 18 τάς ἴο ἴῃς πιτοἀυςὔοηῃ, ὃ 2, δηά 

ἴο {6 ἱπ τοάιυοίογυ βἰδίεσηθηΐβ δὲ ἴπΠῈ ορεηϊηρ οὗ ἴμ6 νδσίοι 5 8εο- 

ἄοηϑ ἰηΐο νη ΐοῃ (ἢ6 σμαρίεσγθ ἃγὰ ἤδγα δηδὶγϑθα. 

δ16. Υγαλιυεμς Οομίγουενον οἱ ]εγαοὶ (δ᾽). 

Ἑουγ 5{{8. οὗ ἔουγ {ἰτἱτηδίεγ 1η 65 Ἔδοῃ, 5εεκ ἰο Ὀσίηρ μοῖας ἴο [Π6 
ςοηῃϑαΐδηςς οἵ 5γδ6ὶ] [Π6 οΟὈ]Π σαοη γεβῦης ὕροη ΠΕΡ ἴο Ὀ6 Ἰογαὶ ἴο 
Ὑδνθἢ ἴῃ γαΐατῃι ἕο ἢΪ5 στεδΐὶ ροοάπεϑϑ ἰο ἢθσ. ϑέσ. 1. 1,εἴ 

15γ86] ἴῃ [η6 ῥγεβθῆςα οἱ ἴῃς τηουηϊδίηϑ ργεϑοηΐ ΠῸΓ 836. ϑέίγσ. 1]. 
1,εἰ ἴΠ656 τηουηίδίη5 ““[0]] οὗἩ πε πλοσῖο8 δη ἃ 8590 ΔῈ] 005 ΜΠ Ὀοίἢ 
Ρᾶγίΐοβ ἰο ἰῃς {γ141᾽ Β6 νυ 6 5565 ἴῃ [6 σοη Τονεγϑυ Ρεΐνεε Ὑδῃ- 
ψΘἢ δηά ἢΪ5 ρθορῖὶθβ. ϑέζ. 1. Ὑδηνεῃ μ85 ρίνεῃ 5γᾶ6ὶ σδιι88 
Ὡοΐ ἴογ οοτηρ αῖηΐ Ὀυϊ ἔογ {πη κϑρίνίηρ; ΜΠ 655, [86 ἀδ] νογᾶποδ 
ἴτοπῃ Ερυγρί. ϑέσ. ΓΝ. 1,61 15γδθὶ ΟἹ]Ὺ σεοδ]] [ἢ ρεγὶοά οἱ 6 
νἀ ογίηρβ ἰπ (6 ἀεβοσί, ἰπ ογάδθγ ἴο θὲ σειν ηἀδα οἱ (ἢ6 τ ΠΥ 
ἱπιογροβὶ οῃβ οἱ Ὑδησει ἴῃ μοῦ Ὀ6 8411. 

ΒΑΕ, πον, ἴῃς πτοσγὰ 
ὙΝΒίς Ὑδανε ἢ 85 ΒροΚοθῃ: 
Ατίϑο, ρἰεδὰ υπηῖο ἴδε στηουητδῖη 5, 
Αμὰ [Ιοῖ τς 1115 Βδασ τῇ νοΐςϑ. 

ἩΕΑΕ, Ο πιουηϊδίηβ, ἴῃς οοὨίτονοῖϑυ οὗ Ὑδαν ἢ; 
ἵεδ, εἶνε εατ, Ο ουηάδίίοης οὗ ἴῃς φαγί; 

Ἐον Ὑδνοῆ ἢδ88 ἃ σοηίσζονογθυ τνῖτὰ ἷ8 Ρεορΐς; 
ει, νὰ 15γα6] δ6 ΜΠ οδηΐος ἰηΐο δσρυγθηῖ. 

ΜΥ ῬδορΪς, νμδὶ πᾶνε 1 ἄοης ἴο ἴδεεὺ 
Απὰ πδογοίη μανο 1 ψεατίοα πες ΑἸΒνΕΣ Πι6. 
ΕοΣΤῚ Ὀγουρῆξ τδδα ὉΡ ἔγοτι ἴῃς ἰΔηὰ οὗ Ἐφγρῖ, 
Απὰ ἔτγοτῃ ἴδε Βοιιβὲ οἵ θοηάασε 1 τεβοιςὰ δες. 
Υ ρεορῖε, δὲ ἀἰὰ Βαϊ αἷς σοι 56} } 
Απὰ νδδὶ αἀἰὰ Βαϊδδπὶ δῆϑινγεσ Ὠἰπὶ 

ἘδΠΙΘΙΏ ΡΟΣ, ποῦν, “ἔγοπι μι ἶσα το Οἰἶρ4],᾽» 

ὙΤΒδῖ ἴδου ταᾶνεβὶ κηον ἴὰς τσ μίδοι5 ἀδεαβ οὗ δεν ςὮ. 

Τῆς Ροεῖϊς ἔοστη οὗ [μἰ8 ρίθεςς 88 θδθὴ ἔδι γὶν στα] ργεβεσνεὰ ὃὉγ ΑΙ. 
1 8 ΠδοσβϑατΥ ΟἿΪΥ ἰοὸ δά ἃ ἃ Ψοχὰ ἴῃ 1", τι ὦ; ἰο εἰϊπλῖπαῖς 49 ἃ5 ἃ ρῖοβ8; 
ἴο ἸΓΔΏΒΡΟΒΕ ΝΣ)" ΣΙ ἔγζοσῃ δ" ἰὸ δ5; δηα ἴο οτηΐί "Ὃ 9 ἔτοιη δ δὰ Ὃ2 13 

ἔτοπι ὅν, Τα σγίδηῃ [Πδη Ὀδοοσ65 ϑιοοί δηα Πδστηοηΐουβ. 

Μασίϊ, δῖεν., δηὰ συ. οτ. ν. ὁ 85 8 δἰβίοσιςδὶ Ἄεχσρδηβίοῃ; Ὀυϊ 1 οοηϑ8[- 
ἰυἴ65 8ῃ Ἔχςε]]εηΐ οεἶοβα ἔοσ (5 ρῇδϑε οὗ ἴῃς ἰδουρῃῖϊ δπὰ ᾿ϊ σομζοσπβ ἴο 
τῆς τηοίγὶς δηὰ βίσορῆϊς ποσὰ. Τῆς σἤδηρε ἔσγοσῃ ἵϑῖ ρ6γβ. (ν. 55) ἴο 2ἃ ρεῦβ. 

(ν."4) 15 ἴοο ςοπισηοη ἴῃ ΗδΌ. ρτορδεῖς υἱΐεγδηςε ἴο βεσνα 458 νδ]} ἃ γχγεδϑοῦ 
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ἴοσ διδεῖ ζιηρ ἴΠ6 νοσϑὸ ἴῃ σψπὶς ἢ ἰΐ οοουσΒ. Ὁ ., Βογόνοσ, ἰσεδῖς ὈΟ(Ὦ 

νν. 4- 5 (αηὐ Ηρϊ, νν.45. δ) 85 ἃ ἰδίεσ ὑσζοβὲ Ἔχραῃβίοη. Βαὶ (ἢϊ5 ἰεαᾶνεβ 
νν. 1. Βδηρίης ἴῃ ἴδε δἱσ. 

ΤὨε Τοηίεη 5 οὗ νν. 1-Ὁ ξυΓη5ἢ δ᾽ Κἢϊ ονϊάδηςα οὗ ΔΩΥ βρεοίθςο ἀδίε ἴοσ 

{Πεῖσ οὔσῃ. [ΙῺἢ Ποσάβοῖνεβ, [Ὡς νεσϑαβ σις ὈεΙοΏ ΚΖ ἴο αἰτηοβῖ ΔΩ ρετοα 
οἴ ρσορῇεοςγ. ἢ)υ., ἱμάεεὰ, 655: χη νν. 1.2 το ΜίςΔΗ, ἱοχεῖδεσ τ ἱτἢ [ἢ πηοϑβῖ 
οὗ «ἃ. 6. Βυὶ (δε ἔδει ἰμδ81 ἴῃ ςἢ8. 1-- 2 [6 τεϊ σίου δηὰ ρο] Ἐς 8] Ἰεδοτ8 

σεῖο [86 ΟΡ] εςῖ5 οὗ ἀδεῃηυποϊδίοη 85 ἰεδαϊης (Ὡς ρδΟρὶα δϑίσαυ, τ Ὦ}]Ὲ ἤογα 
(δε ΡεορΪς 85 ἃ οἷς 15 τερτονεά, ροϊηβ ἰο αἰ εσεηΐϊ δυῖ βοσβῆῖρ. Μοτε- 
ονεσ, ἴδ ὑσἝβϑεηος οὗ 118 ραϑβασε ἱῃ [ἢϊ5 οοηίεχί δηὰ ἴῃ 186 οοἸ]εςοη οὗ 

ΟΥΒΟΪ65 ΣΤ δ είς ὉΡ οἢ5. 6 δηὰ 7 ἰ5 ἃ 5'χη οὗ ἰδίς οτἱρίη. 
" ΨΌΦΊ 81εν. οὐχ. νν.}5. Β. 38. ἃς 3} ΟΙΒΟΣΙ Ρ ΟΠ Β ἔοστηΐηρ πὸ μαζί 

οὗ (86 Ροεῃλ.---Ὁ) Ἦ οτη..---ἰν Ααἀά, ψἱἢ ὦ, 21; 80 οπς τη8. οὗ 

Κεπη., Μασ, Νον.Κ, Ου..-τὔνον σι) ΘΒ κύρως κύριος. (ὍΛ. 16. 1: 
κυρίον ἃ ὁ κύριο-.-----οΝἹ ἘΔ. ἼὌΝ, 11 Φ εἶπεν; 50 Μαγί, Νον.Κ, συ.. 

--ἰν Κα. κ, υἱἵ ὦ πρός, δῃὰ Ἦ αὐυεγεμηε; 30 ΗἹ., διεὶ., Ἦν ε., Οτ., 

Νον., Οογξηι. Μαγῇ, δίεν., θυ., αυ..-- 20. 055] ὦ λαοί; ὥλῷ βουνο  .---- 

ὈΣΌΝΠ] α. πμπι, ἢ Ὗ ε.; 5ο Β0Β., Ογ., Νον., Οοσγίξαι. Ματγί, 

ΗΔ]., δῖεν., αυ., θυ., Ηρ... τδηᾶ Γι ψΕσε 50 ΠΟ  ΘῊἘῪ ΑΠκὰ το Ὀς ΦΑ5}}} 

οοηξυεά ἴη ἴῃς οἷά βογιρί; ψὮ1]|6 Ὁ ἀτοβα σου αἰτίορ. οὗ [0]1]. Ὁ. Ῥγε9- 
δηςα οὗ δεῖ. ἢ τν, του ἰδοκίησ ἔγοτα ΛΠ, τλλ Κοβ ΑΕ 5υΞρίςίου. 
4 αἱ φάραγγες (»ιομπίαϊπ οἰε{(5)}; βἰταὶ τὶν ὦ. Ἢ γογα. Οἵ- ἘΠῚ. 
ὈΣΏΝΠ ΤΥ δ᾽ ΣΝ ψον.--ϑ. Ῥρνη ΠΟ] ΟΦ ἢ τί ἐλύπησά σε ἣ τί 
παρηνώχλησά σοι, ἃ ἀουδὶς τεηάδετίηρ.---4. 1.Σ0}] ὦ Ὁ Ἡ -- “ν1.---δ. 

Ν) 521] ΤΙ. ἴο ῥχεοδάας ὈΌΦΩ Ὁ ἰη ν. δ9; [Π]18 σῇ οσβ δ6. ρα] οὶ ἴῃ 
βίσυςίυτε ἰο ἴῃ οοττοβροηάίϊηρ ᾿ἰπὸ οὗ 81:. 1Π]||, δῃὰ 4150 τσ κοβ δ9 311.5- 
σοΡΌΙς οὗ 5εῃϑ]6 ἰηϊεσρσειδοη. Ο. ΗΙΐ. νῦο σψουἹὰ τερεδῖ ΝΣ 2] 
Ῥείοτε 'φ 10.-ῦρ ΠῸ] ὦ δὰὰβ κατὰ σοῦ; 50 49.---ΟΝ)Ὸ 190] Οπι. τηίτ. 
ς8., 1 Νον.Κ δηὰ δἷον.; 50 8]50 73 13.--- ΟΦ 10] ὦ ἀπὸ τῶν σχοίνων 

(-- γωδῆε5), ῬοσἢΔΡ5 δῇ ΕἸΤῸΣ ἴοσ σχίνων (“- »νιασίἑοἶ ἱγέες; 50 ΝΟοΪ., Εγ.). 

Μδϑυ. Ῥσγεῆχεβ 0} ΠῚ; 80 Ταγίοσ, ΕἸἢ.. διίεϊ. ὑσεῦχος Ὑ12». Ἐπ. 
οὔ. ἴῆε Οἷα ῬὮΏΓαβα 88 ἃ σίοββ; 30 υ., σάϑι., Νον., αυ., εἰ αἱ..-- 
ΡΣ] ὅ Ὁ 5Ξ5.. 

81. 1 “415 (δ. νοῦ] 8 διἰεη ὕοῃ ἴο (Π6 τλδϑβᾶρὲ οἱ Ὑδηνεῆ ἰη- 
(τυϑίεα ἰο [π6 Ρῥγορμεί.---1. σαν, ποιυ, ἐλ6 τυογά εὐλίοῖ Υαλιυεῖ; 
μας Σῥοκοη) ΤῊ ὑγορπεῖ ἴδ 5 ᾿πίτοάτςεβ Ὑδν ἢ ἴο ἴῃ Ρεορίὶδ. 

-Αγίσε, ῥἰεαά μπίο ἰδ νιομηαΐης, απὰ ἰεἰ ἐδς μΉ 5 μοαγ ἐλ) νοἱοε) 
Ὑδην ἢ ποῦν ΒΡ Δ Κ5 ἴο ἰῃ6 ργορῃεῖ. Τῆς τηουηΐδίηβ πᾶνε ν]ῖ- 
Π685664 [ἢ6 ψΠοΪῈ σουγϑὲ οὗ 15γΓ86]᾽5 ἢ ϑίογυ, ἱποϊυάΐηρς ἴῃς Ὀεηςί5 
Βῃονεγοα Ὡροη ἴῃ πδίίϊοῃ δηπὰ ἴῃ6 Ὀᾶ56 ἱηργδϊίυας τείυγηδά. 

ΎΠΕ656, μογείογθ, ΠΥ ΡῈ γτεραγάεα 85 ιι5ΐ ᾿υάρεβ σοποογηίηρς ἴῃς 
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ΓΙ ὨδΟΊ5Π6585 ΟΥ̓ ὑητΙ δου ϑη 6855 οὗ Ὑδμ ἢ ̓8 ολ56 85 ργεβοηίο 
(σου ἴῃ Ρσγορῃεῖ. Ὑῆε τπουηϊδίη8 δηα ἢ11]8 ἃσε ηοΐ ἰηἰτοάποεά 
ἤδΓΘ ΠΊΘΓΕΙΥ [οΓ στμείογιοδὶ εβεςξ. 1018 ἃ ρασί οἱ (πε ργορμεῦς ἀοο- 
(Πης (Πα [6 διηϊπγαίς δη ἱπδηϊγηδίς τ υσ] ἃ ἀγὰ δἰῖκα οοηςεγηδα ἴῃ 
(οὐ 5 ἀεαδϊηρβ. Βεβϑίἀδβ ἴῃ6 σοῃοερίίοῃ οἱ ἡδίυγε 845 ἃ τη 685, 
τεργεβοηϊθα μέγα, τὰ δηά 4150 (μδὲ οὗ πδίυσγε “85 βῃδγηρ σοῦ 8 
θο ηρς οὗ (ες ἰηίοϊ γα Ὁ]Θη 655 οἱ [6 6Υ1] ψὩ]ΟὮ πιο ἢδνε μεδρεὰ 
ὉΡΟῚ ΕΓ, ΟΓΥ ΟΥ̓ ΒΕΓ ἀτουσῃίβ δηῃὰ βοοάβ δηά δαγίμαυδκεβ 85 (Π6 

Ἔχε οηεῚ οὗ {πεῖν ἀοοπλ᾽ (σΑϑπι., Ρ. 420). ((ῦ. Ἀοπι. 83. 
δέζσ. ΠῚ σερσεϑθηΐβ (ῃ6 ὑγορδεαῖ, ἴῃ ορεαΐδφηςε ἰο Ὑδην ἢ 8 θ6- 

Βεϑί, δα ἀγεβϑίηρ Εἰ πλ56 1} ἴἰο ἴῃς Ἀ1118 τ 1 8 τοαιϊοβί ἴοσ {ποεῖν δἰίθῃ- 
ἄοη ἴἰο {πα βἰδίοσηθηΐ οἵ Ὑδην ἢ 8 ο856.--2. ΗΠ ταν, Ο "ποιρησίης, 

ἐδ οομέγουεγον οὗ Υαληυε})] ΤῊΣ ῥγόρῃεῖ ΠΟ ϑρεᾶῖκβ, ἔυγιΐϊηρ 
ΕἰμΏ56 1] ἴο (6 τηουηίδίη8. ΤῊΣ ἤρυγε ἴῃ [ῃ6 ῥσγορμεῖ δ πη 15 
[Πδἱ οὗ 8 «886 ἴῃ σουγί; ὙΔΏνΘὮ 158 ἴη6 Ρ] ΔΙ ΠΕ, 15τδε] (86 ἀεΐεη- 
ἀδηΐ, [ῃ6 τηουῃίδί 5 5εσνὸ 45 ᾿υᾶρε δηὰ ᾿υγν, δηα [πε ργορδμεῖ 15 (ἢ ς 

ὈΙα ΠΕ8᾽8 σου η56].---Ὑ ἐα, ρῖυε ἐαγ, Ο ͵ομπααίἑοης οἵὨ ἱμε εαγίλ] 4Ηϊ 
Γοδα5, ““δῃὰ γε, [ῃ6 ἐνεγ ϑηρ ομΘ5, [6 ἰουηἀδἝοῃϑ οὗ [Πε φδγίῃ "ἢ. 

Βιυΐ (ἢ15 15 ἃ Οἰυ ΤΉ 51} σοηδίγυςοα ΡὮγαϑο, δηὰ 18 δΪϑο βιιδ͵]εςξ ἴο 
βεουβ οὐ 5. οἢ ᾿ἰηρυϊϑες δηὰ ργαγηπηδίςδ] στουηα58 (υ. 1.). 
ΤῊς “οὐμαδεοῃβ᾽᾽, ἃγὲ ἰάθη ς 4] πὶ ἴῃς ““τηουηίδ!η5᾽ ἴῃ (δε 
ΡΆΓΔ1]16] πθ, Ὡς ἢ εσα ἐπουρῆϊ οὗ 85 ἴδε ὈΣ]]δγβ ἀροη πο ἢ (6 

οδγίῃ νγγὰβ βυρροτγίεα; ο΄. Ὠϊ. 323 5. 185 70. 18' ῷς.--- ον γαληυεῖ, 
μας α οομήγουενον οἷ πὲς ῥεφοῤίθς; γεα, τυ ]ογαεὶ ἴδ ὐὴϊὶ ὀμίεν 
ἡπ|0 ἀγριμ 6.) ΤῊΣ ρὮγαϑα “'ἢ8 ρθορ ς᾽" ἰνοῖνεβ ἴῃς δοκηονϊ- 
οεἀὐγηγεηΐ οὗ ἃ β8ρεοΐδὶ γε δύοη εΐννεεη Ὑδθν ἢ δηά [5γϑεὶ, πη αϊ- 
οδίεβ ἴῃ6 στουπηα ὕροη νι ΐο ἢ Ὑδηννεἢ Ῥά4568 ἢ]8 γρῃΐ ἴο εηΐογ ἰηἴο 
δισυτηρηΐ, ἀηαἃ βιιρρεδβίβ ἴῃ6 ΠΊΔΩΥ ΤΏΘΓΟΙῈ5 ΔΙΓοΔαΥ εχίεη θα ἴο 
Ιῖϑγδϑὶ ὈὉγῪ Ὑδῆσεῃ. Τῆδ ΔΡΡΘΔ8] Πεσε, 85 δἰτνναυϑ ἰἱῃ ὈΓΟΡΏΉΕΟΥ, 18 
τηδάς ἴο [ἢς 116] σεηςς δηὰ γϑᾶϑοῃ οἱ [βγδεῖ; ζὐ. Ηο. 4,41: " τ) 15. 
τἶδ 5. Το, )ιἿ, ὟΎΠΕ Ργορμοῖβ γθοοῦγβϑε 5 ποῖ ἴο δι οΥ Ὁ, ΠΟΙ ἴο 
Δ ΔΈς 4] εταοάοῃ, Ὀυΐ ἴο ἴῃς 56] -εν] ἀοποίηρ ρόννεσ οὗ (συ ἢ δηά 
ὉΠ ΘηἑΔ0]6 ἕδςοί. 

Ιῃ δίσ. ΠῚ Ὑδηνεἢ βρθακβ δηα τδῖο5 ἢΐ8 δρρεδὶ (ὁ [53Γ86}᾽5 
[ἸΒΙΟΣΥ ἴον νἱπαϊςδέοῃ οὗ ἢἷ8 τρῃξς ἰο Ὀς οτίενεοά.---,Φ., ΜῪ ῥεορίο, 
εὐλαὶ κανε 1 ἀομδ ἰο ἱμεε7ὴ Απμα τοπεγεῖμ ἤμανε 1 τιυεαγίεά ἐλέεε ἢ 
Απσιυεν μιεὶ ΤΏὴδ ἴοπα 18 [Ὁ}} οἵ εηίσεδίγ. ὍΤηδ ἱπαυΓΥ 15 (Πδἱ 
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οἵ ἃ Ῥᾶσγεηίΐ, ηοί {πδῖ οἱ ἃ Ἰιάρε οΥ Κίπγ. ΤΠδ ἱπιρ]ἰςδοη 15 {παῖ 
157:86}}5 δἰτυὰθ ἰοναγὰ Ὑδην ἢ 158 βςοἢ 8458 του] μὲ 7501 84] 
ΟὨΪΥ ΟἹ ἴμε Ῥαϑὶβ οὗ υπκίηα οΟΥ υπῃ͵ι8ῖ ἰτεδίτηθηΐ οἡ ἴπ6 ρᾶγί οὗ 
Ὑδῆμνοῃ. Βυῖ Ὑδην ἢ ἀθοΐίασοβ ἰδ ἢ6 18 ποΐ ςοῃϑοίουβ οἵ δΔὴγῪ 

ἸπιΘη ΠΟΠ ἴο ἰη)υγα 15γδοὶ δη ἃ οἢ Δ] ]Θη ρα 8 ΠΟΥ ἴο οἱΐδ Δὴγ ἱηοϊάεηὶ 
ἴῃ ΘΓ ὨἰΒίΟΥΥ (δὶ Μ1}} σοηνῖςϊ Ηἰτα οὗ τοῦ. Ηδ 88 πηδάδθ ἢ0 
ὈΠΙΘΔΒΟΏΔΌΪ6, Ορργοϑϑῖνε ἀδσηδη 8 Ὁροη ἢΐ5 ΡΘΟΡΪῈ (ο΄. 15. 4372). 
Ης «8115 Ὡροὴ ἴβγδοὶ ἰο ἀείεη ἀ ἤεγβεὶζ ΌῪ 150 Ὑ]ῆρῷ ΒΕΓ ἱπηρ δα 
σΠδΓρο5 ἀραϊηδί ἢἷπ|. ΝῸ ΔΗΒΕΓ ΟΟΠΊΘΒ ἴο ἴΠ6 αι οϑέοῃ, ἔοῦ ΟΠ 6 
οδἢ Ὀ6 πιδάε.---46, Ὁ. Σὸν 1 δγομρἠΐ {πες τ} ὕγοηι ἐμι6 ἰαπά οἵ 
ἘφυΡέ αμά ἥγοπι ἐπδ πομδὲ οὐ δομάαρε 1 τεσομεά ἐΐ66] Νοῖ ΟὨΪΥ 

[85 Ὑδῆνε ρίνεη β5γϑεὶ πὸ οσοδϑίοῃ ἴοσ ἼἿοπιραῖηΐί, θυΐ 586 
ἢδ5 ΘΥ̓ΟΓΥ ΓΟΔΘΟ. [ΟΓ ρτδτυΔ6. ὍὨῊΣ ἔγϑί δῃά πιοβὲ ἔπη ἀδπιθη 8] 
ἴαςϊ ἴῃ ὙΔΏΤ ἢ ̓ 8 ἰοηρς τεοοσά οὗ ρσδείουβ ἀδεάβ 15 (ῃς ἀδ]νεγαημοθ: 
ἔτοσα Ἐφγρί. [5186]᾽}5 Ὠἰβίοσυ, 88 ὑπάεγβίοοά ὈῪ (δε ργορβμείβ, κἱ ξ 

Ῥερίῃβ τ δὴ δςί οὗ τεἀεπιρέοῃ (Απὶ. χ᾽ 4' οἵ Ηο. δ'δ στ' ταῦ" 5 ἢ ἢ 
134 76. 25 723. 5 τ΄. 7 ἘΖ. χοῦ ἔ- 15. 1115 ς)' 631), ΤῊΪ5 Ἔυεηΐ 1168 
80 ἄδερ ἴῃ 106 ὩΔΏΟΠ δ] οοη βου 5η 655 δΔη ἃ 15 γείεγσαα ἴο 850 {γε ΠΥ 
85 ἴῃε βἰδγίίηρ-ροϊηΐ δηά Ραϑβἰβ οἵ [με παίϊΐοῃδὶ ἀβνεϊορπιεηΐ, [μὲ ἴΐ 
5 ἱτγ ροβϑβῖρ]ε ἴο εβοᾶρε ἴδε σοῃν]οοῃ (μδῖ 1 τγὰ8 ἃ Ὠἰβίογίςδὶ ἴδεΐ, 
ΤΑΙΠΟΥ 18 ἃ ργοάυςί οὗ [ῃε τεϊρίουβ ᾿Ἰσηαρὶπδίίοη. ΤῊΣ ὑγορδεΐ 

ἴηάυϊσεβ ἰῃ Ῥαγοποπηδϑία ἴῃ ἴῃς ςμοῖςε οὗ [86 ὕνο πψοσγάβ ὙΝΌΠ 
(ΞΞ τυφανγ, ν. ὃ δηὰ ὙΠ (ὀγὴπρ μ).--Ας. Απά 1 5οπὶ δεΐογε {1:66 

Μοσες, Ααγορ αμὰ Μ| ίρίαη1)] ΤῊΪΒ 15 ἃ ΒΡ ΙΕ ΓΘ ἸΔΓΥ ποΐδ ὈΥ 50ΠΊ6 
ΓΕΔΩΕΓ, 85 15 οἶδα ἔγοτα 15 ὑγοβδὶς ἔοστη. ΤῊ]5 18 [86 ΟὨ]Υ τη Π ἤοα 
οἱ ΜΙπδιη ἴῃ ἴδ Ῥγορμείίος θοοκβ. Αδζοὴ δηά Μιγίδτη ἀγὲ ρίνεη 
ἃ ῬΓΟΙ ΘΓ ΠΕΙΟ, 88 (0-Ἰεδάουβ τ] ΜΜοϑε5, ἡ Ιοἢ ΠΕ ἀο ποῖ 
Βᾶνε ἰῃ ἴπ6 οδυ]εϑὲ βϑουγοεβ; ο΄. ΕΧ. 1 οἦ ἦς χη12 γ415- 1.- 19 Νὰ, τὶ, 

ϑέσ. ΙΝ τεοϊίεβ οἵἴμοσ ὄἽχσϑῖηρεβ οὗ Ὑδανε ἢ δ Κἰηπε85 ἰο [5γδεὶ, 
115 ἔτηθ ἰδ θη ἔγοτῃ (ἢς ρεσοά οἵ τυδη ἀθγῃ ρ5 ἴῃ ἴη6 ἀδϑβεσί, ἴῃ οἵ- 
ἄεγ ἴο σοηνίηςε 5γδεὶ οὗ Ποσ ἰοΐδὶ δι! γα ἰο ἀρργεςείδίε Ὑδῃν θῇ. 
δ. ΤΥ. ῥεορίο, ευμαί ἀϊ4 Βαϊαξ οομηπδεὶ ἢ Απά υἱοὶ αἀἰά Βαϊααηι 
αηδιυοῦ πη] ΑἹ Δ] υδίοῃ ἴο [ῃ6 ἐνεηΐβ σεςοσγάδά ἴῃ Νιι. 22--24. 
ἘΔΙΔΙ Αγ ἢ (ἢ}15 ΒΟΥ 18 ργεϑυρροβοα ὈΥ ἴῃ6 ργορῃεῖ. ΒΥ ἃ 
ΒΌΟΚΕ οὗ {Π6 ῥϑὴ 16 τυτίτοῦ Ὀσίῃ 8 νἱν  αΪγ ἴο ταϊη ἃ οπς οἵ ἴῃ6 τηοϑβὲ 
ϑ: ΓΙ Κη ΘρΊϑο68 ἴῃ 15Γ86]᾽8 Ὠϊδίοσγ. Οπ (5 οσσδϑβίομ Ὑδῆνθἢ 
ἰυὐγηοα 84 νου ]ά-θὲ οσυγϑε ἰηΐο ἃ δ]οβϑίηρσ. ὙῈδ Ῥγορῇεῖ βεθπβ ἴο 
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ΓΘΟΟΡΏ186 δὲ 18 [11] ἔδοε ναῖυς ἴῃς ξβυρροβεὰ ἀεβίγσυςξνε εἴεςί οἵ ἃ 
οὐγβο. [ νγὰ8 ΟὨΪγ Ὑδην ἢ 5 ̓πἱογροϑι ὕοῃ ἰμδΐ βανθά 15γδοὶ ἔγοση 

ἀεβίγιςοη. ΤῊΪΒ5 τηδρίςδὶ, β ρεγβ ἤουϑ σοησεροῃη οἱ το] ρίοη 15 

58]γ ουἱξ οὗ ΠΑΙΤΏΟΣΥ ΤΠ] [6 τηδρηιϊδοοηΐ 1464] 5εῖ ἰοσί ἴῃ [ῃς 
ἱτη τη ἰδίου ἔοΠ]ονίηρ νΌΓβ68.-- - οριοηιδεῦ, ποιυ, “γον δ. ηε ἰο 

ΟἸ ρα! Ἷ Ὑηὲ νοῦ 15 ΒΌΡρ]Π δα Πεγε ἴσοι ν. ὅδ ψΏογε 1 18 βυροῖ- 
ἤυουϑ8. Τί 18 ὉΠ ΔΗ ΤΟΥ σοποράρα (ῃδὲ βοιηθι ίηρ πιυϑὲ Ὀ6 50ρ- 
ΡὈ]]εὰ Βεγε, 1Ὁ ἴῃς ψογάβ ᾶγὲ ἴο θὲ γεϊδίηβα ἴῃ (ῃε ἰεχί, ὙΠ ΕΙΓ ῥγεβ- 
εῃςΕ 8 γεαυϊγοα Όγ [ἢς ρᾶγα]}} 6] 15. ΟἸΠ ΕΓΒ, γεϊδἰ ηἱηρ “ΤΕΠΊΘΠΊΡΕΓ 
ΠΟΥ ἴῃ 158 ῃΪδος ἴῃ ΑΗ, σουϊὰ ΞΌΡΡΙΥ βιιοἢ ρῆγαϑοβ ἃ5 ““ὶἴδου 
Κηονγεϑὲ ψῃδὲ Ὠδρρεηδά ἴο {π66᾽"; Ἐ οΥΓ ““δηὰ ψῃδί 1 ἀϊα "7 ογ, τὸ- 

Ροδῦης “51, “ΤΕ  Υ δὲ Ὠδρρεηδα ἰο {με 6 1 ΟΥ “του θθ Ὁ 
[ἢε ἰανουγβ 1 βΒῃονεα [Π66᾽"; ὃ ΟΥ ““δηἀ [ἢγ ογοβϑίηρ ονεῦ., ἘΞΑ 5ἰη)- 
11Ὁ Ιάδα ἴο {παΐ οὗ οὖ ἰοχί 8 ἑουηά ἴῃ Ὠΐϊ. 85. ΘΕΣ τη νγα5 (ἢ ἰαϑ5ὶ 
ςδπιρίηρ βίδοη Ῥεΐογε ἰἣε ογοβϑίηρ οὗ ἴῃς 7ογάδη (705. 42 Ξξ Ε), 
ψ 8116 ΟἿ ρ81] τνᾶ5 ἴῃ γβί δῃοδιηρπηθηΐ αἰΐογ ἴῃς ογοβϑίηρ (708. 452 
-- Ε). ΤῺ τπηοηοη οὗ {[πΠ656 ἔτγγο Δ Π68, ἱπογοίοσε, ψουἹὰ δὲ οῇςβ 

Ῥπηρ ἴο πυϊηα ἴπΠ6 νψοπάεγίαϊ ἐχῃ ἱ οῃ οὗ Ὑδῆνθ ἢ" 5 σοοάῃε55 δηά 
ΡῬΟΨΟΓ ἰῃ Τοηπδοϊοη ἢ 5γ86}}8 δηίγδησε ἰηΐο (ῃ6 “Ῥγομγβοά 
Ιαληα."--Τλαί ἐμοῖς τιαγοσί ποῖ {16 γίρ θομς ἀδοάς 97 γαδιυελ) 
ἼΠαβθ6 ψΟΓαΒ ἅσγε ἀδρεηάεπηΐ ὕροη δε Ὀγϑοθαϊηρ δασηοηϊοῃ ἰο “τε- 
ΓΛΘΓΡΟΓ,᾽ δηα ΤΠΕΥ ϑυμητηαγίϑε δὶ ἴΠ6 ᾿ποϊἀδη 5 ἴτοπὶ ἢ βίου 

ψετε ἰηἰεπ δα ἴο δας. [{ 15γ86] οουἱά Ὀπὲ γϑα] 56 δηἀ δρρτγεοϊαΐα 
(86 εχίεηϊ οὗ μοῦ οδ)ραΐοη ἰο Ὑδμψεῃ, 58ὴ6 ψου]ὰ βυγεὶν ρ]δϊν ἀο 
ἢ15 ψ11. ὙΠς “τἱρῃίεου5 ἀ66α.5᾽ ἅγα δοῖβ οἱ Ὑδῃ σε Ὡς ἢ γενϑδὶ 

15 7υ5ὲ δηὰ τἱρῃίεθουβ σπαγαοίεγ ἰο [ἢε πουϊα αἱ ἰαγρε; οὔ. [υ. οἷ 
15. 1278: ὙὌΠΕΥ ἅγὰ ῥγδοιςδ!]}ν 15γ8 615 Οοά-ρίνοθη νἱοίοσίεβ ΟΥῸσ 
ΠΕΓ 1068, ψῃΐοἢ νἱηαϊοςαία ὙΔηνεἢ 845 ἴΠ6 βίγοησίῃ δηά βίδυ οἱ ἢΪ5 
οὐ τρὨΐθουβ ρεορὶε. ΤῊΪ8 158 [86 ῥγενδιηρ 5εη86 οἱ ἴδε τογά 
“Τρ δοῦϑη 655) 1π 15. 4ο-66. 

ΤὨς οᾶ586 τεϑίβ πεσε. Ὅηδ ῥγορμεῖ 85 ροϊηίεά ουξ ἴδε οὈ]ρα- 
Ὀοη τεϑηρ ΡΟ [5γϑοὶ, νῃϊ ἢ ρτονβ ουΐ οὗ Ὑδῆνθ ἢ 8 ξοούῃ 685 ἴο 
Βεγ. Οτῇὴὶγ ὈΥ ἱπηρ]Ἰςαϊίοη 15 ἴἰ σοηνεγεα ἰῃαΐ (815 ΟὈ] σοι 8 υἢ- 
[1611εὁ4Δ. ΤΕ ροϑινε, ἀΐγεςξ σπαῦρε ἀραϊηϑί 15γδ6], ἰοσεῖμεσ ἢ 
(ῃε Ργοηουηοεοπηεηΐ οὗ βδεηίεηςα, ΓΟ πη 5 πηυἱτεγεά. Τῆς ράβϑαρο, 

(ἢ .8, 566 115 ἴο Ὀ6 ΟὨΪΥ ἃ ἱγαρτηθηΐ οὗ ἃ ἰἸοῆψεγ δά σεββ. 

4 (μ!.. ὙΜαυ,, Ταγίοσ. 2 ΜΙςδ., Βαυτ, ΚΙ., Εο.. ἐ Κοδ. φ)᾽ῷ Θιεῖ, 
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Δ. τιν 2. Οὗ. Ηο. 125, βεσα ὃν ἴῃ δ 5 Δἢ ΕΥΤῸΣ ἴοσ γν, 88 ΔρῬεδσβ 
ἔτοϊῃ 126 δηά ὦ. Τὸ 5: ρὈοἌε β0ςἢ 8ῃ ΕΥἾΤῸΣ ΒΟΙΘΟ 15 Ὀοίοσ [Π8ὴ ἴο τεποσ 
ΓΝ ἐπ {εΠοιυςμὲρ τυ (Κε.) τὶς ἢ ἰ5 ἱπηροβϑίθὶςθ, οσ ἴο ἱγεδὶ ἰΐ ἃ58 πὸ Ὁ 
(δυ., Ηα., Εο.), ΟΥ 88 ταὶ ὭΡΩΝ, ἐπ ῥγέδεηοε οἵ, αῤρμᾶὰ (ΒΏΒ., 86; 
ἘΠ8.).-2. ὈΣΩΝΩΥ ΑΕ ῥγεβεηῖβ αἰ πςυ ]ε8: (1) τἰἢ6 Ρᾶγα}}εὶ ψτοσὰ ὉΝΣ 
ἴδοῖκβ τῃς ατείοϊς; (2) 1 δὴ δα)., τν ϑδουϊὰ 7οϊσιυ ἴα οι; (3) 85 ἃ 8υῦ- 

δἰδπᾶνε, 1 15 808 }}} υϑεὰ οὗ ρεσεηηΐαὶ βίσεδτηβ; (4) ἴῃς δὺ7γκνατάηαββ οὗ 

ἴδε ῥδγαϑε.--ὃ. πὸ] (68. "57 4,---ΔῸ}] Αἀνειρίαὶ, Κὅ. ἢ 232. ὁ.---ὐημῦ5] ΟἹ 
νοοδ] βαιίίοη, (65. Ὁ. 1696. -46, Ὁ. (Ἰ]δυβε8 σὰ ἴῃ ς᾽ αβϑῃ).---ὅ. Ὁ0ΦΠ]) 
ΤΏς οχαςὶ ἰοοδίίοη 185 πκποόνη; ἰἢς δοδοὶδ στονῈ ἤδσδὺ Κλήγδεὶ εἰ- 

Κοίγεῖνε ΤΛΑῪ Ὁς ἃ 5υγνῖνα! οὗ ἴῃς ΡοΪδος.---252Π] ῬΙΟΌΔΟΙΪΥ τερσγεβοηϊοα 
ΒΥ ἴδε ποσίδβεγῃ Τοεὶ .7ε}72], Ὀείτεεη τ(Βς Ἰοσγάδη δηὰ 7εσίομο, ἰο᾽ (με 
5Ε.. οὗ ἴῃς ἰφεῖεσ. 

τὴ. ΤἼε Ολαγαοίεγ οὐ Τῆμε Κοϊρίοη (6 ὃ. 

Α ἀϊϑευβδίοη οὗ (δ6 παίυγε οὗ Ὑδῆνεἢ᾽ 5 τεαυϊγεπηεηῖ5. ψὩΪΟἢ 
γ͵6145 ἴη6 δηδϑὲ βυχητηασγυ οὗ [με σοπίεηί οἱ ῥγδςοῖῖςδὶ γε] ρίοη ἴο θὲ 

ἰουπμά ἴη [Ὡς ΟἽ. Τα πηδίοσὶα] γε ΠῪ γέβοῖνεβ 1561} ἱπίο [ἤγες 
ἰουγ- πα 51:18. ἰἱῃ {τἰτηδίογ τηονετηθηΐῖ; [Π6 ορεπίης οὗ ϑίσ. 11 15 
τδΙΚαα ὈῪ (ἢ ἰηἰτοἀυοξίοη οὗ ἃ πεν βυ0]οςῖ, ψ 16 ἴῃ Βερὶπηϊης 

οὗ ϑὲ:. ΠῚ 15 ἱπαϊςδίθαἃ ὈῪ ἴμ6 σἤδηρε ἔγοτῃ αυεϑἤοῃ ἴο δηϑινεσ. 
ΘΓ. 1 τεργεβεηῖβ δὴ ἱπάϊνϊἀϊ4] ἱηαυϊπηρ ψηδί ἴγρε οἵ ϑ8εγνίςς 
ΥὙΔηΘὮ ἀεϑῖγεβ. ἯΙ] ρα 5 5 ϑν ἢ} 817. ΠῚ σοητηυε8 (ἢ 6 
᾿πΠαΌΪΓΥ ἰη συ ςἢ ἃ ΑΥ 85 ἴο 5ῃον (δἰ ἔνε (μ6 τηοϑβί εἰδθοσγαῖΐε δπὰ 
ςοϑγ ρἰ ἔθ οδπηοί βεουγα Ὑδην ἢ δ ίανουσ. Βίσ. 11 δῆϑνγεγβ ἴῃς 
ἱμαυΐ τ] ἃ ροϑινε ἀδβηϊοη οἱ “ρυγε γϑ!ρίοη δηὰ υηάεβ]οά.᾽" 

ἘΞΚΕΝΊΤΗ 5021}1 οοαῖς Ῥείοσε Ὑδηνῆ, 

Απᾶ Ὀον πιγ361} Ὀείοσε ἰῃς αοά οὗ μεοανθῃῦ 
5.411 οοπιὲ Ὀεΐογε Ὠἷπὶ τ ῖτῃ Ὀυγηϊ-οἴεγίηρϑ, 
ΜΠ σαῖνθβ ἃ γοᾶγ οἷα ἢ 
11, Ὑδηπ ἢ Ὀς Ρῥ]εαβεαὰ τ τπουβϑαηάβ οὗἨ ΓΑ ΠΊ5, 
ΨΥ 1 ἰδπ5 οὗ ᾿ἸΒουβδηα8 οὗ τίνοβ οὗ οἱ] ὃ 
58Δ}} 1 γίνε ΠΥ Βσβί- ὈΟση [ῸΓ ΤΥ ἰγδηβργοβϑδίοῃ, 
Τῆς ἔγυϊξ οὗ ΤΥ ὈΟΟῪ ἕο ἴδε 5ἷη οὗ Ὧν 5ου]} 

1τΤ 85 Ὀεδη ἰοΪά ἔδεε, Ο πιδη, νι ῆδὶ ἰ9 ροοά. 
Υεα, νῆδὶ ἀοε5 Ὑδν ἢ βρεῖς ἔσοπι ἴῃοε, 
Βυι ἴο ὅο υξίίςς δἀηὰ ἴο ἶονς Κίἰηπ685, 
Απὰ ἴο νδὶῖς Βυσ ἷγ τὶ τὰν Οοάν 

ΤῊΪΐβ ρῥίεςε 18 γψὲ}} ὑσεβεσνεά; Ὡο ἰδχίυδὶ σπδηροβ, ΓΑ ΒρΟϑ᾽ Οἢ 8 ΟΥΓ 
ΟἿ 55 05 8:6 σεαυΐϊγεὰ Ὀγ ἴπε ροεῦς ἔοστω. Τῆς τηείσε ἰ5 βιηοοιῃ δηὰ 

σεχυϊασ 411} (σουρῆ, Ἔχοερὶ ἰῃ 15 δηα 89 Σ ΘΆΓΙ οὗ ψ ΕΪΟὮ δὴ ἐχίσγα ἴοὴς 
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ΔΌΡΕΔΙΒ. ὅ8ι:ϊ6ν. οὐηἱδίβ ἃ τοσζὰ ἰῃ Ἔβοῖ οὗ [6ϑςε ἴπο Ἰἰοηρ ᾿ἴπη65, αὶ 1818 ἰ9 
ΔΙ Γασγ. 

ϑίπος Επν.᾽5 ὕπῃης (815 βοσϊοῃ 885 βεηεγα ἢν Ὀδεη δϑοσηοα ἴὸ [6 ἀδγε8 
οὗ Μδῃδϑβϑθῆ, εἰἴδοσ 85 ἃ ὑτοάυςὶ οὗ Μίςδἢ᾽ 5 οἷὰ αρο, οσ 85 ἴῃς νοσῖὶκ οἵ ἃ 

ττὶϊοσ οὗ τῆς Ὠευϊετοηοσιῖς ϑοβοοὶ. ὍΤδα ρτεαῖ σεβϑοη ἴοσ [ἢ8 885 Ὀδεῃ 
{πε 4]]υβϑΐοη ἢ δυτηδη βαοτίςς Ὡς ἢ 5 Ξυρροβεὰ ἴο σεβοςῖ ἴῃς δν}]} ἀδγ8 
δε ἴῃς Κίηρ 5εἰ ἴῃ6 Ἔχδιηρὶς ὈΥ οβοσίησ ὑΡ δὶβ οὐ βοὴ (2 Κ. 21). 
Βυι Ννε. τ ΒΕ «4115 διἰεποη ἰο ἴδε ἕαςὶ [δαὶ Ὠυχηδη ββοσίθος ἴῃ ΟΣ 
Ῥάββδαζε ἰ5 ποῖ οἰϊεα 85 ἃ ζοϊητηοη ὑσγδαςῖίςς, δῖ ΓΑΙΠΟΥ 88 ἃ 5841020|6 οἵ 

ΘΣΙΣΒΟΣΟΪΏΔΣΥ 58 οσί ποδὶ] ζεαὶ. ϑυςἢ Θροσβδαϊς ςδ865 οὗ σεϊρσίοη στόνσι ἀ65- 

Ῥεσαῖς οοςὺγ ἰοης Ὀεΐοτε ἴδς τεῖση οὗ Μδῃδϑβϑοῆ. Ἡδξκηςς τὰ πιυβὶ τ ὶν 
ὍΡοΟη οἷδεῖ Ἵυἱάεηςς ἔοσς ἴδ ἀδίε οὗ (686 νοσϑεβ.0 ΘὅΤδς ἴοῃς δηὰ βρί γὶϊ 
οὗ ἰὰς Ραββϑαζε δὲ ΠΟΙ αἰ εσεηϊ ἔτοσω ἴμοβς οὗ οἶ5. 1- 3. Ὅθα ΟΔ] τ), 
ἀἰβραϑϑίομδῖς βρθεςἢ οὗ ἴδε ἴδϑομοσ ἀΐβρίαςεβ ἴδ ἐογοεία] υἱέεσγϑηος οἵ 
6 Ῥσορδεῖ. ὅδ βᾶσηθ οοηςθρἤοῃ οὗ σαὶ σίοη ΔΡῬθδῖβ 858 ἴῃ Ασῃ. ς3 

᾿ ; 76. )5. 1. ο. 64 15. 111-117 Ῥ6, 4068 ςοδῖ 4 ςτῖ8 1.) Δηα [15 Ὲ5 ΠΕΥΟΓ Ὑ](ἢ- 
1. «, οὔκ 118 τεργεβεηίδενεβ ἴῃ 15γϑοὶ ἔγοτη ἴδε ἂρὲ οἵ Ασηοβ ἴο ἴδε απ. [15 

ὙΒΟἾ ὉΠΎΒΙΣΒΩΙΔΌΪΕ ἴἰο ὈὉσίης ἴ[Ώ6 ροσῖ ἀονχῃ ἴο 1:00 Β.6. 85 Ηρί. ἀοοβ, 
οὐ ἴδε στουπά οὗ [5 δυρροβεὰ τεβεςοη οὗ ἴῃ ἰἐδοδίηρβ οὗ [86 Εββθηδβ. 
ΤΈε ἔαςιϊ μαι ἴῃς δῆϑννεσ 15 δά ἀγεββεα ἴο δὴ ἱπάϊνυδὶ, δηὰ ἰο σ»} ἱπάϊ- 
νἱάυ 4] οὗ ἴῃς στεαὶ Βυτηδη γος, 96 6:5 ἴο ροϊηΐ ὁ (86. ἂρὸ ἤδη ἡδίοῃδὶ 
Ἰἰηεβ τεσ Ὀσόκθη ονοσ δηὰ [6 βοορὲ δηἋ δρρεδὶ οὗ ἴδε ἵσιις σε σίοη νὰ 5 

τοςοχηΐβοα 85 υηΐνεσβαὶ. [Ι͂Ὲἢ (815 σεβρεςί [8 ραββαρὲ 18 ἴῃ ΒΑΣΤΙΏΟΩΥ Ὑ]Ὼ 
δυςἢ τὶ 55 48 Ἰοηδῃ, Ευς, πὰ ἰαγρα βεςίοη8 οὗ (ῃς ἸΝ Ἰϑάοτχῃ ᾿Σἰοσϑαίασε. 
Ου ἴδς ψηοῖς, ἰΠοχείοσε, ἃ ἀδῖ οασὶν ἴῃ [86 Ροβίοχὶ!ϊς ρεσίοα βεοβ ἴῃς 
τοοδὲ ὑγοδΌΪα. 

6. η5Ν] ὦ ἀντιλήψομαι, ἰτεδίίηρ 1ἰ ἃ5 ἃ ἀδηουγϊηδᾶνε ἔτοτη π9ῷ. Οτσ. 

ἡ. ΕἸᾺ. ἐν Ἴϑ)ν.-ῇ. ὧπ)) ὦ χιμάρων (30 39); ρετβαρβ ἴο ὃς οοῦ- 

τοςιοὰ ἴο χειμάῤῥων, 845 ἰῃ 50. 47. 2: Δηᾷ Ααᾳ.; Ρυΐ σ΄. Ἀγ.. ΦΑ ἀρνῶν. Ἡ 

δίγοογμ. (Ὁ σἰγεηρίδ, σοπποςηρς Ὑἱ} 2..---Ἰὸν] (Ὁ λεΐζεγς, Ῥτορ Ὁ 

ἃ ἔτος τομάοσίης “5ίγεηχί οὗ δὶ Ομ 65,᾽ ἦ. 6. “ μεΐζεγς᾽"; ἴ8ςε ἰδιίοσ τνοσὰ 15 
ἃ ἰοττηδίίοῃ ἔγσοσῃ ἴῃς τοοῖ πΠΦῸ ““ἴο δῃοίηϊ ψ 1} οἱἱ, εἴς.."--ἰὴν ΩΝ] ὦ 

] ευἱῖϊ ποὶ οὔεν νῖν βγεί-δογη (α οἷ ἐδ ἧς ἐο »46); πον ἐδ 7γ}5 οὗὨ νιν δοὰγ (α 
δὲ οΥ νην ςομὶ αγέ ἦεν ἰο »46).---- 2} Φὦ "πα νγ53.---8. 1,5] ὦ εἰ ἀνηγ- 

- γέλη; Βεηςο ) 6. Ὧ5; 80 ΝΟΥ͂, Οοσίξαοι. Μασ, δίεν., συ., α.. Ἐ7,6]- 

εαδο; 50. ὦ. Αᾳ., θ ἐρρέθη.--- ΟΜ] Ομει(β, ὈΥΟΝ, πο] Οὔ καὶ ἕτοιμον 
εἶναι; ξο ὦ. Οτ. γι, ΟΒε.(Β, ἐκ Ὑ52)0 Γ}). 

ΒΕΓ, 1 ἰπἰτοάτιοοβ 8} ἰῃαυῦγεσ ἀϑκίηρ ἃ 56.165 οἵ τῃδίοσί δὶ ἡ68- 
ὕοῃϑ, ον θη Εν ργεϑαρροβίηρ ἃ πορϑῖῖνε ἀηϑνγεσ. ὙΠα ῥσορπεὶ ὃγῪ 
[Π6 νγῪ ἴογτη οἵ ἴἢ6ϑ86 αι δβίοῃ 8 ἀεβῖγεβ ἴο βυρρεϑὲ (ῃ6 δϑαγα Υ 
οὗ ἴῃε Ρορυΐὰγ οοποερίοη οὗ Ὑδηνεἢ δηὰ οἱ ἢἷ5 ἀεϑβίγεβ.---. 
ῬΨ εγειυη 5μα 1 οοηιὸ δεΐογε ΥὙαἰιυοῖ;, απὰ ὅσοι πεν δοΐογε ἐμι6 
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Οοά οἵ μεαυεη) Α αὐυεϑίοη στονίηρ οὐἱ οἵ (6 ςοποεροῃ οἱ ΥδΔἢῃ- 
ὙΕὮ 88 ἃ ρτεδί δΔηἋ ΤΡ ΏΥ Κίηρ ἴο τ ποπλ 18 807 6ο8 τηυϑὲ ὑσίηρ 
Ῥγεϑεηΐβ ΤΏ θη ἴθ6Ὺ που] ΔρΡρσοδοῖ ἢΐ8 ργεβθηςς; οἵ. τ 5. 6 δ: τοῦ ἴ- 
2:7 2 5, τ6' ἴ-. [Ι{ ἰ8 ἱπουϊοαίοα ὈΥ ἴῃδ αν; ΕΧ. 2315 34. 1ἰ 18 
ΔῊ 6596} [18] σοτασηθγοΐ8] νἱενν οὗ [ῃς τεϊδίίοη θεϊνεθη Ὑδανθῆ δά 
Π5 ῬΟΣΞΕΙΡΡΟΓΒ, δηὰ 118 ργενδίθηςς ψγὰ8 σοῃϑοηδηΐ ὙΠ 8 δἰ γηοϑὶ 
ἰοία] ἰδοῖ οἵ οοῃϑβεΐθηςα ἴῃ ἴῃ6 5ρῇεδζγε οὗ σῆοσδ]8 δῃ βοςΐδὶ Ἰυβέςς; 
ζ΄. 15. χ'δ. 23.,87. 8 ΑΙῊ. 4 Εἴ: 10:12 ΗΟ. 66:19 7᾿. εἶ δ. ὀνς Π ΟΡεῖ- 

αἰεα Ἔσχϑοῖν {πὸ πε 86]6ὲ οἵ ἱηάδυϊρεηοεβ ὑυηάοσ [πε ῬΟρα5 οἱ ἴδ 
ΜΙΔα]Ὲ Αχεβ. ΤῈ σοῖς ῥσορῃες ἰεδοιίηρ ΤΟ σΘΓΪηρ 880 ]ὶ- 
βοε5 δῃὰ οδεγίῃηρβ νγὰβ ἢ επάθαγουγ ἴο βῆονν (ῃδί βυςἢ φἰἤ8 διά ἢ 
ΓΕΓΟΙΊΟΙ 65 ΕΓ οὗ [εσηβοῖνεβ τὶπουΐ νά]ιπς ἴῃ [86 5β'ρῃΐ οἱ σοά. 

ΤΠἼα ἴοστῃ ““Οοὰ οἵ ἴδε πεὶρῃϊ,᾽ ἑ. 4. ἴ[ὴ6. Ποδυϑῃ8, 15 υυϑεὰ 'ῃ σοπίγαϑβί 

ἴο ἴῃε νεσρ "“Ῥονν ᾽ ἴο ει ρβδβίϑε ἴῃε ἢυσαΣ γ δηα ἀδρεπάεδηςε οὔ [πε 
ῬΟΓΒΏΪΡΡΕΥ. [Ιἰ ἰβ ἰῇ ὨΔΓΓΊΟΗΥ 8150 8} (86 ΡὈΓΕΒΌΥ Τδουρῆΐ οὗ 
Οοὰ 48 ἱπο Η6 Ὀ]Υ ΒΟΙΥ δῃὰ ἰγϑηϑοεηἀεηΐ, [δ Γ γεπηονθά ἔτοπι ἴῃ 515 
οὗ πιϑῃ; ο΄. Ηο. «δ 15. 18' ΜΙ. τἢ " 7ε. 2, ὙΒε [ΠΠθ ἸΔῪ Βᾶνε 
στοντῃ ὉΡ ἴῃ τέϑροῦϑα ἴο ἴῃς οἴογί ἴο Ἔχδὶὶ ὙδΆν ἢ ἀρονα ἴῃς Ὠοβὶ 
οὗ [ογεΐρστι γοΐβ οἰδιηουγίηρ ἴοῦ δα τ) ϑβίοῃ ἰηΐο [5γδεὶ. "---δλαν 1 
εονιε δεΐίογε κΐηε οὐδ, δωγη -οἤεγίπρςο, ιυἱὖ; σαἰυες α γέαγ οἷ 7] ΤΣ 
[λεϊ (μδἱ (6 Ὀυγα -οὔεγίηρ 15 τη ἤοηςά ταῖμογ [ἤδη [πε 51η- οὔοῖ- 
ἴῃ 8 ὯὨο 54:58 οἴου ῥγοοῖ οὗ ἴδε ῥγε- σῆς οτρίῃ οὗ (815 ραββαρε; 
ἢγβὲ, Ὀδοδιδβα ἱἰ 18 ᾿ρσόῦδῦ]ς (δἰ [ῃ6 5η-οὔεγίηρ ἄγϑί σᾶτης ἰῃΐο 
οχἰβίθηςα δηα ργοπιηθηςς ἴῃ ἴη6 ἜχΠ!ς ρεγοά, ὄνθὴ 1ξ ἐπε ᾿ἱτογαίυγα 
ἢγϑί γδοορῃ 868 ἰΐ δἱ ἰδὲ ἔπηθ. ΤὍΤΒε τυ] οὗ [86 Ηο]η655 (οῦθ, 
ἘΖΕΚΙ6] δηὰ [86 Ῥυθϑ Οοάς γγᾶ8 ποῖ [με οστεδίίοη οἵ ἴμοϑε τὶ πῃ ρ5 
δυΐ τννᾶ8 8 ἱῃπογϊίδηςε ἴῃ ἰδῦρὲ ραγί, Ὡς ἢ ἰΐ τγᾶ8 ἴῃ ἰαϑβὶκ οἱ Ἂχ]]ῖς 
δα ροϑβίοχης Ἰατν- ΔΚ Γ8 ἴο ΘΟ ΠῪ δηὰ ἱηΐοστῃ τυ ἱ ἢ πὸ τηεδηΐηρ, 
ἴῃ 80 δγ 85 ἴἰ ἔα ]]δα ἰο ἐχργεβ8 ἴδε Ὀεϑβί γε! ρίουϑ [Βουρῃϊ οὗ (ῃ6 ἀρε. 
Θεοοηά, Ρεοδιβε 6 Τῃουφῃΐ οὗ ἴη6 ῥσορμεῖ Βεσε 18 ποῖ σοῃςεσγηθα 
ΜΠ ΔΗΥ͂ ΡΑτίουϊδν οἤεγίηρ, 85 ϑυς, Ὀαΐ ταῖμοσ τὴ ἴδε το] Ὲ 
5ΒΔΟΙΊΠς181] βγβίεω, ἴῃ6 εἴ ΔΟΥ οὗ ψὩΪΟἢ ἴῃ δηὰ οἵ 1ἴβε!ζ 6 τ 5865 ἴο 
ἄδωγ. (αἶνεβ ψεσα οἰ  ]6 ἴογ βδοσίῆοε ἴσοστῃ ἴῃ ἀρὲ οὗ ϑονθὴ ἀδὺ58 

οὐ (1 ν. 22); σ΄. Ἐχ. οὖ. Α γεδιϊηρ ν88, οἵ οουγϑε, τε δ νεΥ 

ν ΑΙ ΔὉ]6; σ΄. Γν. οὗ σῃ. 153. 
ϑῖσ. ΠῚ ςοππυεβ πε τγῃείοσίςαὶ αυεβίοη, [6 Ῥοϑ81:0]6 γ᾽ 8. ἴο 

4 (ΟἹ. Νεδῖρδδι, 7αἤιυε: Ἡ οδπ διε (τροϑ), 265. 
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Ὑδηνθ ἢ ὈΘΟΟΙΠΪΡ ΙΏΟΓΕ ΠΟΒΕΥ τ] οαοἢ βυςσδθαϊηρ αὐ δ 5 η.--- 
7. ὙΨΗΪ Ὑαληυοῖ; δὲ ῥἰεατοά τυ ἱπομδαμάᾶς οἵ γαηιδ, εὐ ἰοης οἵ 
ἐπομδαμᾶς οὗἨ 5ίγεανης οἵΓἨ οἱ 7] Ιῃὰ ΔΟΙ ΠΟ [(Π]18 ΠΟΥ ἰμ6 ῥσεςεαϊησ 
ἰηϊοστορσδίίοη ἀοαβ ἴῃ 6 περϑῖνε δΏΞΟΓ ἱηνοϊγθα ΡΥ [88᾽ ἴῃς 
Ρτορμεί (πουρῆϊ οἱ Υδηνεῃ 85 αἀἰβρίεδϑοὰ ψ] ἢ βδογίῆςσα 267 δὲ; ς΄. 
Η.ΑΒ, τ26 ἡ. Ηε πουϊὰ τρογεὶγ τερυάϊαία (86 ἱπουρῃς [μὲ 5Ξδοτί- 

βος 15 αἱ (ῃαὶ ὙΔηνεἢ ἀοϑίγεβ. ΕῸΣ βδοῦ ῆςθ8 οἢ ἃ ἰᾶγρὲ 8.816, οί. 
1: Κ. 2.85. ΟἹ] ννᾶβ δὴ δοςερίδῃϊς γι ἴο ἀοἰ ΕΥ̓ ἀσποηρ ἘρΥρδη8 
δη ἃ Βδυ]οηΐδη5 ἃ5 νὰ }} ἃ5 Ηβῦγενβ; ο΄. απ. δ᾽ 3. Ἐχ, χοὖ “ 
Τ1,ν. λ᾽. 4 η}2 τ. 8.. ὝΠΟΓΕ 15 πο πηοποη οἔ ΟἹ ἰῃ ςοπηδοῦοι τσ] ἢ 
ἴπ6 5ἰη-οδεγίηρ (1 ,ν. 5 5.).κ--δλαὶ 1 γίνε πιν βγεί-δογη Κ0Υ τι 
ἰγαπδργεσείοη, ἐπ6 ἡγμῖ οὗ πὴν δοάν 70᾽ ἐπε 5ἷη οὕ νῖν τομῇ Ἡυπιδη 
βδοῦίθςα οχί βίδα ἴῃ 15γδ6] ἔγοτῃ ἴῃς δι] οϑὶ ἔγηθβ ἄοόνσῃ ἴο ἃ γεϊδ- 
ἄνεϊγ Ἰαίε ἀδίθ; τη 655, ἴμ6 ἰὰτν οὗ (ῃ6 τοἀθιηρὅοηῃ οἵ ἴδε βγ5:- "Ὁ Γα 
(Εχ. 13); (ἢς βἴογυ οὗ ἴῃ6 οοῃίεμιρ αῖοα βδογίῆςα οὗ 15Ξ88ς (Ὁ. 

Ι.22.3); [(ἢς ἔυ ]Β]τθηΐ οὗ Τρ ἢ 8}}58 νὸν (Ἰὰ. 115 Ά:); ῃς βαογίῆςε οἵ 
ἢ [ῃ6 5008 οἵ ΑΠΔΖ (2Κ. 165) ἀπ Μαῃδϑβθὴ (2 Κ. Ἵιῦ ἤ); ἴῃς ἀδηυη- 
 οἰδίίομϑ ὈῪ (ῃ6 Ῥσγορμοίβ (76. γ53 τοῦ ἘΖ. τό ,)οἶϑ 15. ς)); δηά 186 
Ρτο δ᾽ ἴοη ἱῃ [μς ἰὰνν (1ν. 1853: )οἾ); σ΄. 4150 ἴῃ δοὶ οἵ Μοβῃδ, Κίπρ 
οὗ Μοδῦ, δπὰ 18 ἀρραγεμί εθεοΐ Ὡροὴ [86 15γδθ} 1 5 Δστὴγ (2 Κ. 
27. ὙΠ ῥγδςίςβ νψᾶ8 ποῖ δα 8 }}} ργενδϊθηΐ δἱ 411 π|65, Ὀιιὶ ΘΘΘ Π8 
ἴο ἢᾶνε δἰἰδἰ πε 115 στεαίθδί ὑγοπυηδθηςε ἴῃ ἴῃς ἀδγ5 οὗ Μδῃδββθῇ. 

Ουΐ ρᾶββᾶρε ον 6 ΕΠῪ σοηοεῖναϑβ οὗ Σξ 85 ἃ ροβϑὶθ]6 τηθίῃοά οὗ ρ]εᾶϑ- 
ἱπῷ Ὑδησμ ἢ, ρυϊθηρ ἴ ἀροη (ἢ βᾶτηδ ρ]δη 6 8458 Ὀυγης-οἴογηρβ δηὰ 
ΡδΏοηΒ οἱ οἱ. Α πλεγα ἰοστηδὶ, Ἔχίθγῃηδὶ, ΤΩ ΘΟ 8:1. 8] σοη ΓΘ ΡΈΟΙ 
οἵ τε σίοη ἀοο8 ποί ρῖνε σῖϑα ἴο ΠΟΥ βυϑβίδίῃ 1ῃ6 συβίοτῃ οὗ Ὠυγηδῃ 
βϑοῆςα. [{ 15 (6 δοηηε οἱ τε]ϊρίοιιβ Ζεα]. Ιι 15 [Π6 ἜἘχργοβϑίοῃ οὗ 
[ῃς το]σίουβ δ οἵ ]0.5 οὗ ἤθη ῬὯΟ ΔρΌῃ 56 τ] Ἰοηρίηρ ἴογ (δ6 
ἀϊνίης Ὀ]Θβϑίης, δη ἃ τα ψ]]Πηρ ἴο γ᾽ο!α [ΠΕΣ Πεδγίϑ᾽ ἀδαγοϑί ({685- 

ΓΕΒ ἴῃ ΟΓΥΕΓΣ ἴο βεουζε 1. ὙὍΠε ῥσγορμεῖ ἤογα σεοορτιῖ565 [815 ἕδοεί, 
Δηα Ὠἷβ8 ψογάβ, ἐπεγείογθ, γεῆεοϊ δὴ υῃτ πα Κα] ἀδρίῃ οἱ βυτηρα- 
[ῃγ δηὰ θη άδθτηγδϑ5 ἰονναγα ἢΪ5 ρεορῖίθ. Βυΐῖ (δες ρῥγδςίίςα στονβ ουΐ 
οὗ ἃ ΨΏΟΙΥ στοηρ ἰάεα οὗ ἴΠε σμαγαςοῖογ οὗ σοά, δηά ἱμεγείοσε σδῃ 
ΠΕΥΕΣ Ὀὲ ρῥ]εαϑίηρ ἴο ἢ. ὙὍμὲ Ρῆγαϑε οσἷμ οἵ πῖῦ δομὶ ἮὯδΔ5 θδθῃ 
(Δ Καϑη ὈΥ̓͂ ΠΊΔΩΥ͂ 858 ςἐη-οὔεγὶηρ οὗ τὲγ δομῖ; Ὀπὶ (Π18 σδῃηοί ν6]] Ὀς, 

ἴογ (Π6 Ρᾶγ81168] νψογὰ ἐγαμδοργεδϑδίοηι ΛΈΝΕ 85 (6 τηοδηΐηρ ρσμέϊ- 

Οἱ ἴδε μῖδος οἵ οἱ] ἰῃ εατίν τἰταδὶ δαά 15 ρυϊσιϊἶνε οἰστί ἤςαποε, ς]. Νον. Ανγελ. ΤΙ, 208 |.. 
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οὔεγίιρ, δια ἴῃ6 το ἶσα] 5ἰη-οεσίηρ οὗ μ6 Ἰδίθσ ἰδὺγ σεγίδι Ὁ 
ΠΟΥΕΓ σοηἰοπρ αἰεα [ῃ6 ρΟΚΞ51 1] Ὑ οὗ Ὠυμηδη βδογῆςα 85 οἠς οἱ 1ΐ8 
οομϑέϊςιεηϊ οἰοηθηΐβ. ὙῈΕ ἴεστῃ σοι ἤεσα ἀδβίρτιαίαβ (η6 ῥβυοῆὶς 
8561}, (6 5οδί οὗ ἴῃ6 ἀδϑῖγοβ δηά ἴῃς ν1}}, διὰ 15 υβεὰ ἰῃ ἀ6] ]θογαία 

οοηίΓγαβί ἴο [86 ἴεγηλ ἡγε οἵ γὴν δοάγ. 
Ιῃ ϑῖσ. ΠῚ ἴῃε ογδς]α σίϑεβ ἴο 118 οἰϊπηαχ, τὶ ἴἢ6 Ὀεαυ ΠΥ 

5Β'ΠΊΡΙῈ βίδίειηθηϊ οὗ ἴῃ6 Ἵβϑϑθηςς οἵ σε]ἱρίου.---ὃ. 1| λας δόοη ἰοἰά 
ἐμέο, Ο φιαη, τυπαὶ ἐδ ροοα] ΤῊΣ Ρῥτεσεάϊηρς αὐεϑοηβ ἢᾶνε Ὀεεη 
Γαῖϑθα ΟὨΪΥ ἴο ΡῈ δηϑινεγοα ἰη {86 πεχαῖνε; ἴῃς ροβίνε βίδίεηεηΐ 
ἷβ ΠΟῪ ἰο θὲ τηδάβ. Ὑμὸ δά άγοββ ἰ5 ἴο τηδηκίη ἰῃ ρϑηεγαὶ, ποί 

ἴο ΔΩΥ ρΡδγεουϊαγ ἰηἀϊνάυα]. ὙὨε “χοοά᾽ τεΐεγγεά ἴο 18 δ)ς}εβϑίθ]8 
ἰο ἴῃ6 τψΒοΐΪε ταςθ, πϊΐπουῦυΐ γεβι]σἴοη. ΤὨδ νοῦρ πϊρηΐ 4150 Ὀ6 

Τεπαογοά, “Ηδε (ἷ. 6. Ὑδῆννθ ἢ) [45 ἰοϊὰ (ἢ6ε᾽"; Βαϊ ἴῃ νἱεν οὗ [ῃ6 
ΔΌΒΘΏςΒ οὗ ΔΗΥ͂ ΠΕΔΓ δηἰεςσεάοηίΐ ἴον ἴΠ6 ῥγομουπ δηά οἵ ἴδε ἔδοί [παῖ 
ἃ ΠΟῪ 5(Γ. ὈΘρ]5 ὙΠ (15 Ρῆγαβο, τ Π]Γἢ 5μουϊά [Βογείογε 6 ᾿οπι- 
ΡΪεΐα ἴῃ βοῇ, [π6 πη ἀ6 δηϊ ἔοττῃ οὗ Ἔἐχργεβϑίοῃ 566 Π18 ργείεγδ]6.---- 
Απὦ ὠλαὶ ἀοες Υαλιυεῖ, σεεὶ ὕγορ ἰ}:66] ΤῊΣ ““ροοά᾽ 15 Ἰδοη δορά 
σι (6 Ῥεγοστηδηοα οὗ [ῃ6 Μ1}} οἱ Ὑδῆνεῃ. ὍΪβ 15 (ῃς νἱενν οὗ 
(86 ΟΤ. ἰπγουρμουΐῖ. Ἐεϊρίοη ἔτη βῃθα [Π6 ἀγπδτηῖς οὗ εἰ ϊς8. 
ΤῊΣ βδἰηΐβ οἱ 15γτδε] Κηδνν ποίῃϊηρ οἱ ἀοίηγς ροοά ἴογ σοοιδβ 58ε; 
νἱγίια τνᾶ5 ηοΐ 8 δηᾷ ἰῃ 1561, θα ΟὨΪΥ ἃ τὺ οἱ ἀρργοδεὴ ἰο σοά, 
[86 ἐπ! οαπγοηὶ οὗ (πε Πὶρῃεϑβί ροοά.--- Βρὲ ἰο Ὧ0 7μ5 6 ἀπά ἰο ἰουξ 
κἰμάμεος ἀπά ἰο τυαὶϊξ μιμδὶν τυ ἐῃν Οοά 7] Νοίδίηρ πεν 15 5814 
Βογθ. Απηοβ δὰ εἰρῃδββεὰ Ὑδηνε ἢ 5. 1π5βίθσηοθ ΡΟ 105[106 
(6. ρ. τ; ο΄. Ὧι. τ61 5:30). Ἡοβοα πᾶ Ἴσθι ϊεὰ [6 νἱγίαθ8 οὗ ἰονς 
(ε. ξ. 65) δηά (με ψβοὶς θοοκ οἵ ΤΠϑδιἘΓΟΠΟΤΩΥ 18 ροστηθδίεα Ὀγ [ἢε 
[Βουρῃϊ οἵ ἰΐ (6. ρ. τοῖΣ 3 1,39 γι}. ,.21.). χονογοηςα δηα ΒΌΤΑΥ 
Ὀεΐοτε (σοά νγ88 20 πον 1464]---Μοϑβ68 νγὰβ ογεαϊοα ψ] ἢ 1 ἰῃ ἃ 5ὺΓ- 
Ρδϑϑίης ἀερτεα (Νὰ. 125); σ΄. Απι. 27 ΖῥὈ. 48 15. 6 γοἶδ. Βαὶ ἱΐ 15, 
ΠΕαν ΓΙ 6]658, ἃ ρτεδί βαυηρ βυγραβϑεά ΟΥ̓ ποίμίηρ ἰη ἴδε ΟἿ. δπά 
ΡΥ δυΐ {π᾿ πὰ ἴῃς Νενν. [1 ἰὰγ8 μοϊά οὗ μ6 Ἂβϑθῃ τ] δἰθγηθη 8 
ἴῃ το] σίοη ἀπά, ἀείδοῃίηρ ματι ἰτοση 411 εἶδε, βεῖβ (6 πὶ Ϊἴῃ οἶδα 
το] οῖ. 0 ΠΠΚ5 οἴῃῖοβ ἢ Ρἱείγ, ἀυγ ἰοσναγὰ πε σὰ ἀαΐγ 
ἰοσψαγὰ αοά, ἀπ τλᾶκεβ ἔμοτα θοΐὰ σοσαιδὶ ἰδοίοσβ ἴῃ το] ρίοῃ. 
Ιῃ [Π15 τεϑρεοῖ ἴξ δηθοϊραίεβ ἴπ6 ἴδιηοιιβ βαγίπρ οἵ [6515 (Μί. ' 
22,3), ἀπὰ ἴΐ πηᾶγκϑ ἃ ψῖάθ Ὀγθᾶς ἢ ([ὨῈ ΡΟρΡυΪαγ γε ϊρίοη οἵ : 
[86 Ρτορ οί 5 οσῃ {ἰπ|ε85ὲ. ὙΠ (6 Ἰαἰΐεσ, γα] σίοη νγὰ8 ῥγΘ-ὉΤΩῚ- 

“Ὁ Ὁ τὸ 
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ὨΘΏΓΥ ἃ τηδίίεγ οὗ ΟὈ]σαίοη ἰοταγὰ σοά, δηὰ [ἢἷ5 οὐ] ραίίοη γγὰ8 
Ἰοοκοά ὕροῦ 88 σοῃϑ βίη πιδίη]ν ἴῃ ἴῃ6 Ῥγοροῦ ρογίοσιτηδηςς οἵ 
ΒΔοΙοα γἰΐθβ δηά ἰῃ ἃ [ΠΡ γα] βεβίοννδὶ οὗ βδοσί βοΐ] γί 8. Βαϊ (ΠΪ5 

Ῥτορῃαεῖ στδκαβ σεϊρίοη δὴ ἵππεῦ ὄχρεγίσηςε ψὩΙ ἢ ἀείδστηϊπῃθ5 
ὙΠΟΪῈ ΒΡΏαγα οὗ μυϊηδη δοίνγ. Ἐεϊϊρίοη θεσοιμθβ ηοΐ τροσζοῖν 
ἴδ δεϊΐοῃ, δυξ 4190, διὰ Ἵ ΗΥ, Ἑ“παγαςίοσ. 

6. 593] Οη ἀ. ἔ. ἴῃ Ὁ, 668. "101 Κ.- Ἴ, ΦῸ0] 10) τὶ ἔντὸ δος. Βδν- 
ἴῃς ἴῃς τηοδηΐϊησ “γίνε βοιμοϊδίηρ πῃ ἐχοβδηρα ἴοσ, ἴῃ Τοτηρεπβδίοη 

ἴοσ βϑουμει δίῃ"; 80 ΕΖ. 27" (ςΐ. 2η13- 18.16..11....  ἘΤὧγΓΉΪς 15 δοῖίοσ ἴΠ πῃ 

ἴο τρδῖο Ρ 8 δος. οὗ ρυχζροβε οσ εῇσςϊ δῃὰ ἴο ογεδῖς ἔοσ ἰξ [Ὡς πλοδηΐης 
“κυ οβεσίη σ᾽ τ ΒΙςΒ 1 πονεσε ε͵8ϑε ροβϑθββϑοβ; σομέγα Καὶ. 15111͵---ΠΝῸΓ] 
8ι85 ἴῃς τηδδηΐηρ ᾿5β'η-οἤεγη ς᾽" ἄσβὶ ἰὴ 2 Κ. 1217, Βογὸ 1 ἀδηοίεβ ἃ ρδυ- 
τηθηϊ Οὗ ΤΏΟΠΕΥ ἴο ἴδε ῥχεϑίβ. Ἐτου ἴδε {π|ὸ οὗ ΕΖεϊκὶοὶ οἡ, [15 τηεδηΐησ 

ἷθ ΕΙΣ οοσωτηοῃ ἰῃ ἴδς ἰεζα] ᾿ἐϊεσϑίασε δηὰ ἴῃ ΟὩσοηΐςοϊοβ. Βαὶ ἰΐ 15 ποΐ 

ΒΡΡτζορσίδῖς πεῖς Ὀεοδυβε οὗ (1) 186 ρδσγα]]εὶ ψοσὰ δηὰ (2) δε Ὡδίυσε οὗ 
ἴδε κί Βεσε βροΐκθη οἵ.---ὃ. 1.25] Ουἡ [δς ἰηάδεδηϊῖο 50]. ἐχρσγεββοα ὮγῪ 2ἃ 

ῬΕΣΒ. 855. Ιη853ς., (68. 814 ἀ͵--- 0} Οἡ οἤδηρο ἴο ἀΐτεςϊ αυεβέοη, Κι. 1271, 
-- 7} ΔῈ δᾶν. υ8ὲ οὗ ᾿ἰηΐ. δ08., ἀεποίηρ μεσὲ τζδῃηοσ; οἵ. Κ. ᾿ 405 6. 
8,9. :)» ΤΒε τηεδηΐϊηρ οὗ γ' ϑεειὴβ ἴο ὃς ““τιοάο81᾽); οὐ. Ῥγ. 11"; 115 
ἴῃς τονεσβο οὗ 'διτορδηῖ, “οοηςεϊϊεα;,᾽ 8ε1[-5υθηοίςηϊ, [115 ἰάεα βυρσροβίβ 

ἴα Ράσϑῦ]ς οὗ 1.Κ. 1810 δ. 

δ 18. Τῆε 5ϊη οἵ ἐλε Οἷέν αμά δε Ῥωπέδληιεμὶ ἰο Οονις (6 5. 

ΤῊ 8 βεςοη ρῖνεϑβϑ ἃ νἱν!ὰ ροείϊοαὶ ἀεϑογίρὕοη οὗὨ 15γ86]᾽5 ψ]οκοα 
116 δηά οἵ {π6 ἀ 556 γβ ψὩοἢ ὙΔΉνΘὮ ταυβί Ὀσηρ ρου ἴΠ6 πδίίοη 
88 Ρυῃίβητηθηῖ. Ὑδηνγεἢ ὨΪπ1561} 18 γεργεβθηίθα 85 βρθδκίην, δῃά 
ἢ15 αἰΐογδηοα [8115 ἰηΐο ἄνα ἴουγ-]]η6 5.Ὑ8. οὗ ργενδι η ΡΥ ΕΓ μλεἴεῦ 
τηονοιηθηΐῖ. ΒΘΈΊ, 1 δάγαβϑαβ ἴῃς οἰζγ ἴῃ Ὑδηννθ ἢ 5 ΠΆΙΩ6 δη ἃ οἢδΓ- 
δείοσ 565 1 ἃ8 8ηὴ Δροάδ οἵ νίοϊεηςε δηὰ ἀεοοϊί. 8:7. ΠῚ δβϑογίβ (δὶ 
[ἢ6 τσ 685 οὗ ἴῃ6 ἴογγῃ πᾶνε θδθη δοαυϊγοα Ὀγ σμοδίηρ δηά ἴγαυὰ 
ἴῃ ΟΓαΪΠΔΓΥ͂ σοϊμτηεσοίδὶ ἰγδηβαοοηβ. ϑίσ, ΠῚ δηπούηοθβ ἰμαϊ 

ὙΔηνοἢ 8 Βδηά Μ}1}} ϑοοὴ Ὀερίῃ [86 [451 οὗ ομβϑβοιηθηϊ δηά ἴμδΐ 

811 δἰἰοπιρίβ δί Ἔβοᾶρα Ψ1}} Ὀ6 {υ}]6. ϑέγ, ΓΥ͂ ἀεία:]8 [86 νδγίοιιβ 

ἔοστηβ ΜὨΐοῆ (6 ἙΠδϑβεσαθηξ Ὁ1}} ϑβιπΊ6, 8]} οὗ (ἤθ τὶ ἱηνοϊ νην 

ζατηῖπθ. ΘΓ. Υ' βἰδίεβ (ῃδί 411 (1158 τουτὶ] 6 τ] ΚΟ 6855 15 ἀὰς ἴο 

Ροτϑιβίθσηοα 'ῃ (ἢ6 581η5 οἵ ἰῃς ραβὶ δπὰ ἴμδί ἴῃ6 ἱπονδ 0 ]6 σοβοϊέ 

5 ἀεϑίσυςοη. ΤῊΣ ἢγβί ἵν 83{{8., ἴῃ, ἀδεηουηοε (ἢ οἷ 5 5118, 

{πε βϑεοοῃμά ἔνο δπηοῦποα ἴπ6 οοηϑεαιδηΐ ἀοοπι, ΜὮ1]6 ἴῃ 451 5.1. 

ΒΌΓΩΓΊΔΓῖ568 ὈοΪῊ βίη δηα ρυῃϑῃπηθηΐ. 
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ἩΔΛΕΚΙ ὙΔΕΝΕΘὮ ἰ5 Δ] ρ τὸ ἴδ6 οἷν: 
Ηξκδσ, Ο ετἷδε δηὰ 8586} Ὁ] οὗ (ἢς οἰ ἐγ, 
ἌΝ Βοδε σὶςδ σδῃ δζὲ ἔ}} οὗ νἱοϊεηςς, 
Απὰ δεσ ἱμ βαρ δηβ δρεδῖκς ἐδ βεμβοοά. 

σὰν Ι ἰογχεῖ ἴ86 ττεδβισεδ ἰῃ [86 Βοιιδε οὗ ἴδε πτὶίςκοα, 
Αμπὰ τδ6 δοσιγβεὰ βοδηΐ τηδᾶδυζε ὃ 
Οδῃ 1] ταδὶ 845 Ρυζε δἷπι νι  τῃς πιίοκεα Ὀαϊδποεβ, 

Απὰ νῖρ τδ6 ας οὗ ἔαϊϑε νεὶρ δὴ 
ὍΤΙ, πον, τῇ} Ὀεσίῃ ἴο διλίδα ἴδες, 
Το ΙΑΥῪ ἴδες ἰῃ σιιϊΐπ8 οὐ δοοουῃϊ οὗ [ὮΥ βίηβ δῃηὰ (Ὧν... ἰῃ ἴῃς 

τηϊάϑι οὗ [Πδ6. 
Αμά ἴδου 58ι4]ϊ ΤΥ ἴο τείηονα δι 5881: ῃοί σέβους, 
Αμπὰ νῆδὲ ἴδοι τοϑουςβὶ 1 ὙΠ] Ὀγίηρς ἴο ἰδς 5νοσά, 
ἩΟῦ 88α]: οδίὶ, Ὀὰὶ ποῖ ὃς 5διἰβθοά. 
Του 5.811 δον, Ὀιυὲ ηοῖϊ ΣΕΔΡ; 
ΤΒοι 541} ἰτοδὰ οὐὖἱ ἰὰς οἷἷνε, θὰΣ ποῖ δηοίηϊ ἔπ γ86 1 ψ 1} οἱ; 

Απὰ [δὲ τηυϑὲ, Ὀυῖ ἴδου 5841} ποῖ αἀσίηκ νι ὶης. 

ΕΟΚ ἴδοι δδϑὲ ἱκεαρὶ ἴῃς 5ἰδίυϊεβ οὗ Ουτί, 

Αμπὰ 411 ἐδε δεῖνι οὗ τ ουδὲ οὗ ΑὮΔΌ; 
Ιῃ οσάοσ ἴδδὲ 1 τδυ αἷνα δα ἴο συ ΐη, 
Απὰ Βοῖ ἱμΒαὈὐδηῖ8 ἴο τποςΐοῖγ. 

ΤὨΪ5 ρίεςα 885 υπάεσροης τυς ἢ σἤδηρε ἰῃ 5 ἰΓδηβηβϑβϑίοη, ῬὅΤῆε 8:- 
ΤΑΏΕΟΙΩΘηΐ δοζα ρίνθη ἱηνοῖνοβ ἴῃ 6 ΟΣ ββίοη οὗ νν. ᾽ν. 139. 186. 4, δηα [ἢς 

Κτϑηϑροβι ἴοῃ οὗ νν. 135. δ τὸ ἔο ον ν. " δηὰ οὗ ν. "5 ἴο ρσεοεᾶδ ν. 1, Τῆς 
ΤΟοοη5Γυς οῃ 18 δἰτηοβδῖ ἰάθητοδὶ νὰ ἴμδὲ οἤετεὰ ὉῚ Μασῖ, αὶ τῆς 

εἰἸβίοῃ οὗ ν. "» δηὰ ἴδε ἵἴνο ᾿δηβροβι οῃ5 ψεσε ἀεδοϊ δα ὕροῦ Ὀεΐοσε [86 
ΔΡΡεδσϑηῆςς οὗ Μαγε᾽ 5 σοχωσηθηΐδιγ. δῖεν. ({Ὁ]ονγεα οἱοβεὶν ὉῪ αυ.) 
Τεϊδὶ 8 ΟἿΪΥ νν. "5: 4. 10.11.15. ἀτορρίης ν. 12 85 ἃ ρίοββ, δῃὰ διβεῖϊζεϑ 
νν. 145. 16 85 ἃ ϑερδζγδαῖδ ροεῆι, ἀσορρίης ν. 3. “.ἕ ὃ 88 ἃ ρἷοβ85, δηἃ ἰσβϑῃϑ9- 
Ῥοβίης ν. 145. " 10 [0]]1ΟὉ 54, ὙΠ ν. 169.ὄ ἅ. ὁ 88 ἃ χίοβθ. ΤἘΠὲ ραββαρε 

85 ἰΐ βίδη β ἰη ΑΗ ἀεβεβ 81] διἰεσαρίβ ἴο ἴσος 8ΩΥ ἰορῖςδὶ] οορεἰπυϊγ, θυ 

δυς ἢ τϑαϊοδὶ ἰσεδηεηϊ 183 ὉΠΠΟΟΟΞΒΑΥ. ΤΏΟ τηονοϊηθηϊ οὗ ᾿δουρῃϊ ἴῃ 
(δε ροδτλ 85 Βοσε γεοοηβίσιςοίεα 18 Ρεσίθς γ ἡδίιυγαὶ δηα 5ἰτρ]ς; δηὰ σηεῖ- 
τοδὶ] οοηϑίἀδσγδ οηβ οὗ {μευ βεῖνοβ, υπϑυρρογίεα Υ οἵἴμεγ ονϊἀδηςοβ, ἀο 
Ὠοῖ ΨΑΙΤΔΗΐ ἘΧΊΓΟΙΩΘ ΤΘΑΘΌΓΣΕΝ ἰῃ ἰοχίυ8] ΟΥ ς 151}. 
ΤῊ Ϊ5 βεςοη 5. ΒΟΪΥ ἱπάερεηάεηϊ οὗ ἴῃς ῥτεςεδαΐης οὔθ. ὙΒοσο ἴδ 6 

ἴοῃςβ ἰβ8 οῃς οὗ ΒΥ ΡΔΙΗΥ δηὰ πε συςὔοη; ΒοόΓὸ ἰἰ 15 ἀδηυποϊδἝίοη οὗ 5ἰη. 

Τῆς ἀδῖα δηὰ ογίρίη οὗ [18 ῬσορΡ ἈΦΟΥ͂ ἃσζὸ ρσοδίεἊτηβ [δι ἢδνα ποῖ θδδη 
βονεά, 581.Κ., νδῃ Η. δηὰ θυ. δϑεῖρτι 'ἴἃ ἰο ΜίςἍδῃ; Μασ ρἷδοςἕ ἱΐἰπ 186 
Ροβίεχ:ς ρεγίοα, υτρίηρ τΒς ᾿ἰπριυ κς υϑᾶϑε δηὰ ἴ8ς Ὠἰδίοσγί 8] σεσαϊηΐβ- 
σδηςα ἴῃ ν. 15. 85 ὀυϊἄδηςςβ οὗ ἰδῖς ἀδίθ; ψ 16 Ἧ ε., Νον. δηὰ σάϑσα. σὲ 

υπάεςϊἀοα 85 ἴο 115 ἔπη6. ΤῊῺς ἔαςϊ 15 {πὶ ἴῃς υἱΐεγαῃος ταϊρϊ Ὀοϊοης 
ἴο ΔΩΥ ρμειοα οὗ βγδε 8 Ὠἰβίοσυ βυρβεαυςηΐ ἴο [86 τεσ οὗ ΑδδὍ. 
ῬΆ,Α116}5 ἴὸ ἰϊ τᾶν ὃς ἑουηά 411 ἰὩσουσῇ ἴῃ 6 βίου οὗ ρσγορῆδεου. ΤῊΘ 
δὶ Π5 ΒρΡ6ς ΠΟ Δ} το ΠΟηΘα δΓὰ σα σϑοιο τ 5ΕῈ} 04 }}γ υτῦδη δὰ που δσσὺθ 
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ΘαΌΔΙΪΥ πτὰ]] ἔοσ ἴΠ6 δυϊδοσβδῖρ οὗ Μίςδῃ: γῆο ψὰ8 ἱπαϊσηδηςϊ δραϊηβι [ἢ ς 

ΟΡΡσδβϑϑίοῃ δηά νἱος οὗ ἴῃς στεαῖ οἰ ἵν, οἵ ἔοσ ἴῃς ἰδ5ῖ ἀδγβ ἤθη Γεγ58 6 πὶ 
ΨΔᾺ5 ἴῃ σοηΓΤα οὗ 811} [εν 5 ἢ ἰητεσεϑῖβ δηα σας δηα σφοσήσηοσοο ἢδα σοσλς 

ἴο Ο(ΟΌΡΥ 8 ἰασῶς Ὀἷδες ἴῃ εν 158 ἴθ. ὍὨς Ρσορδθον που ]ὰ 5δεῖ ποδὶ 
Βιίης δῖ ἃ ἔπτς ΒΩ βοῖλο αἰβαϑίεσ ἰὸ ἴῃς οἸὙ ψ͵85 ἱτητηϊηδηΐ, ΟΓΥἹ Ὑγ8 5 

1δουρδὶ ἴο ὃς 50; Ὀυΐ 5υςἢ Ρεσ οὐ 5 ΕΣ ΟἿΪΥ ἴοο ἔγχγεαυεηὶ ὈΟ(Ώ Ὀοΐοζο 

δΔηα δἔϊεσ (ες οχὶϊς, Ττσδαϊίοη οἰδίτβ [ἢς ραϑβαρὸ ἴοσ Μ|ςδῃ δηὰ Ἴδηηοί 
Ὀε Ῥγονδὰ σσοῦς; θυῖ, οὐ ἴπε οἴδοσ δηά, [δε βυστουηάιης οοηϊοχί, τ ΕΓ ἢ 

ἦθ. ΠοΓΔΙὩΪΥ ποῖ ἀυς ἰὼ ΜΊΟΔὮ, 15 Πα νσῖβε οἰαϊτηθα ἔοσ Εἷτπι ΌΥ ἰτδαϊίοη; 
Βοηςς, ἴδε ᾳφυεβὕοη τηυβὶ Τοσηδίη ὀρεῃ. 

9. κ᾿ ὦ ἐπικληθήσεται.---νΦΊ] ὦ καὶ σώσει -- γυεν, ἨΔ]. ἣν 

ποῦν -οῆκ] Εα, πμν, τ} τ. ΗΙ., Ῥοπξ, σσ., Οσ., Νον., σΑϑι., 

Οονίξαι. Μασ, νδῃ Η., συ., Πυ.; τ΄. ὦ φοβουμένους; 50 Ἡ Ὁ. Ἑουγ οοὐά, 
οὗ Κεῃῃ. δηὰ 3 οἵ ἀἊ ΕΒ, "κῸ"; 80 Ὑβείῃεγ, Εοβεῆσα., αα.. Ὑαγίοσ, "κ ὃ, 
Ννε. γκ.--τ ον] ὦ ὦ ὦ -- τιον; 80 Εο., Ταγίοσ, Ροηΐϊ, γε., Ο:., Ου,, 

Οοτίξαι. Νονν..--- ΨΟ ) ὦ αὶ ὦ 5ς.; 5ο θυ.. Εο., Οὐ. τον.--ποῦῦ ὦ  Ἡ, 
νοςδῦνε. ΕΟ. Ἰ59.---Ἴν δ} νο5}. Κα,, στ Ὗς ., ὌΧΙ ἼΟν; 80 Ῥεσίςβ, 

σάϑηι., Νον., Μασ, νδῃ Η., θυ., Ηρι.. Φὦ καὶ τίς κοσμήσει πόλιν κα 
ὍΣ πὴ Ὁ. Ἐ εἰ σμὶς ἀῤῥγοδαδὶ ἐμὰ ἢ [Ὁ απὰ τυῆο δεαγς τυΐπε5: -- 

ΠῚ Ὃν, ζ απὰ ἐδ6 γεΞὲ οὕ ἐ:6 ῥεοῤ[ε οἵ ἐμε ἰαπά τα πῦον, Ἐρ. Ὅν "Ὁ 
Ὑγπ. Οτ. Ὑν0 πον. ΗΔ]. γυπ πιρὴ. Οὐοχίξαι. οσῃ. "Δ ἪΡ 858 αἰϊίορ. 
ἔτοτα πὴ ψν. δεν. δῃὰ αυ. ΠΝ ὍΣ πθθ. ΕἸΒ. ὍΣ5 Ὕ 3 2π0.--- 

10. Φκη] Βα. τ ΜΝ ε., πρκη, ᾿τηρῇ. οὐ τ); 58οὸ Νον., Ματγί, δίεν., νδῃ 

Η., Ηρι., συ.. ὦ μὴ πῦρ “- ὕππ; 50  Ἡ, Ὀυϊ ν|ἢ 5. ϑεδηυστεσ, 

οοηηδοῦης 11} [01], νογὰ, γυϑῦκπ; 80 Οογίξπι., Ὅσ. κνϑν5.--ς 2] Οὐδ 

οοἄά. ἐδ. ἢ οὗ Κεηη. δῃὰ ἀς ΕΒ. "22; οὐ. Θ . Ὅυ. γ3. ΕἸΠ. ΓλΥν. πὰ] 

Οὐογξαι. ομλ. 85 αἰϊορ.. Ὁυ. οὔ. 1 Γ2 858 ἃ γαγδηΐ οὗ " Ὑν. ΕἸΒ. 
Ὑρ».-οΓγΝ] Κα, τνχν, τι Μασ, Νον.Κ, δίεν., συ... ὦ ἰηβεσγίβ 

θησαυρίζων “- ΓΧΝ.-ὐῸ} Οἷ. 85 αἰϊζίορ. ἢ Μασ, Νον.Κ, δίεν., 

Οσυ..-- ΠΟΙ Ω᾽Ὃ ΓΡΝῚ ὦ καὶ μετὰ (ρΙΟΌΔΟΪΥ δ ΕἼΤΟΣ ἔοσς μέτρα; 50 

Ἐο.; ο΄. Απὶ. 83) ὕβρεως ἀδικία; ο΄. Ἢ εἰ τιοηδγα πτΐμον Ἰγας ῥίεπα. 

ΕἸΒ. πνῖν ὈΡῚ 11 ΓΝ, ΟΥσ. Ὁ. Οοτγίξαι. Ὀγῖν.---11., Π5ΙΝ5] Εά., υἱ τι 

Ὗνα. τπρινῦ; 80 Νον., Μασγί, δῖεν.,, νγδη Η., συ... ὦ εἰ δικαιωθήσεται. 
“30; 80 Εν, ΟΒα., Οσ., συ.. ὦ 5: τυ ]δτῖγ, Βαϊ ἴῃ Ρὶ.. Ἡ περνισωίὰ 

ἡμδβεαδο. Ἐσο. ἌΞΙΝΩ; 580 ΕΠΉ., Ῥοηῖ, Ηδὶ., θυ... Οάϑαι. ΠΡΙΠΣ, 

Οοτίξα. πρῖνα. Ηρι. πριν .- τοῦθ 5),ΝΌ2) ὦ ἐν ζνγῷ ἄνομος “--ἰ ὈΣΣΙΝΜῸΣ 

»ι.--1Δ. Ἀν ΦΥ) Φὦ τὸν πλοῦτον αὐτῶν -Ξ Ὀσ».---Π"} ΟΒ ὑψώθητι: 

ἄλλο ὑψώθη.---18. νοῦ ΠΠ] Εά, ὑοϑπα, τὴ ὦ ἄρξομαι; 50 Ἡ ὦ Αᾳ., 
Βδιοσ, ϑύυοηβος, Εο., ΕἸΏ., Υε., Ροπῖ, συ., σΑϑηι., 55., Οογίξα. 

Νονν., Μαγιὶ, ϑῖεν., θυ.. Οἵ. τὶ οοἀὐὰ (Κεηπ.) 'Ῥγῦπη; Θ καὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἐγώ εἰμι ὃς ἐκάλεσα. Σ ἐτιμωρησάμην.---ὈΦΠ] (ὦ ἀφανιῶ σε; 50 Φῷ. 

Ἢ ῥεγάϊέοηε; 50. Αα., Σ. Θ ἐξέστησαν.---14. ἼπσΦ᾽)] ὦ Θ σκοτάσει -- 
ΡΤ, 49, Ξενεσαδὶ ᾿55. δηὰ (9 καὶ ἐξώσω σες Αα., καὶ καταφυτεύσω 
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σε “«- Ἴγυκι, Σ ἀλλὰ καὶ διαφθερεῖ σε -« Ἵγποην. Ἢ δωηαϊο 

μα. Ὁ ἀγεομίονγ. (Βα. 1ῶπὸ (ς΄. Ῥ5. 1τορϑ). ΕἸᾺ. ἡπῷ", Οζ. Ἴθγ9»» 

Οογίξαι. οῦτη. Μαγιὶ, ν. Μαγρ. πὴ Ἴγθκι, Ηρῖ. 15 δ). 8. 
ΚΘ.) ΟΌΓΥ͂ ὦ καὶ ἐκνεύσει -ἰ )ΌΓ.ν, Ἐ ἀρῤῥγελμομες “αἰ ΘΤΛ “αὶ ΡῸ.; 

80 ᾧ δ Αᾳ., Σ. δ5ιὶχ οοὐὰ. ψην. Οσ. θὰ. ἢ. Μαπί, "ρῶ. Ηρ. 2δ}Ν 

-οὐρη] Εο. οϑρη; 80 ΕΚ., ΕἸ}..---16.. 00» 0 ΠῦΦ ] ὦ οτι. πουῃ δηὰ [85 
νὉ. ἰῃ Ρ]., ΡΕΓΒΔΡ5 τεδάϊης ρου; 80 Εο., ΕΥ., Ταγ]οσ. (Ὁ δ]30 οἱ". 7», 

Ῥαϊ τεϊδίηβ νὉ. ἰπ 5ᾷ..--16. ὑογσφ] Ἐά. δύῃ, σὰ Εο., γε., συ,, 

Οσ., σάϑαι, Νον., Οογίξαι. Μασί, δῖεν., νδῃ Η., υ., Ηρίὶ.; [0]]. 

ὦ ὁ Φ Ἐ6. ἢ ομειοάϊειῖ; 8. ὦ Θ. ὦ [653 ἃ ἀουδ]ε τοηεσίης οἵ 
(δ6 ρῥῶγταβε, νἱζ. καὶ ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου καὶ ἐφύλαξας τὰ 

δικαιώματα Ζαμβρεί. Οης οοά. οὗ Κεηπ. ἼοΦ᾽), Ὑαγίοσ, γοῦν). ΕἸΉ. 

ποϑο. Οτ., Μασ. γυρῦῃν--τπ Ὁ] ὦ ὦ ὦ Αᾳ., ρ]..---Ἰὐῦ γῇ ἵΝε., Οσ. 
δηά Ου. 88..-ἼΣΝ] Ὁ -- πῦν; 30 Νον,.. Ηδ]. Ὀ2ΓΙΝ.--τ 2. Ηδτγίσωδῃη, 
3 Φ"; 80 Ροηῖ, Οοσίξπι. Ὁυ..--ρρ πῇ ὦ ὦ "]..---"Ὁ»}] α. Ὁ ;, σὰ ὦ 
λαῶν; 50 ϑοδβηῦστεσ, ϑίγιεηβες, Ηδγίηδηη, Βδυεσ, Εο., (Βς., ΤΑγΐοσ, 

ΕἸἢ., Ῥοηῖ, Ἶε., αΣτ., συ., ΟτΣ., ΟΑϑῃ., Νον., Οοσίξοι. Μασ, Ηδὶ., 

οἷον. Βυ., Ηρί.. 

Ιὴ ϑίγσ. 1 τς ῥγορμοῖ ἰηἰγοάυςοβ δῆτε πὸ δαάγεβϑεβ (ῃς 
εἶϊγ, ἀδοϊατίηρς ἰξ ἰο θ6 1} οὗ ορργεβϑϑίοῃ δπὰ ἐπςκεῖγ.---9. Η τ! 

γαδηιυεῖ; ἐς οαἰϊηρ ἰο ἐμ6 οἶ}] 76γυβαίθηλ 18. σου ΔΙ ΪΥ τηξαπί, ἃ5 
(6 αἸΓΥ ῥαγ ἐχοοίΐεμος ἴον 81} ] ενν8.Ἐ--μὰ 14 ἐδ σμοοσδς ἰὸ 7εαγ 1} 

πα») Α ρἰοβϑὴ 85 15 οἰδᾶσ ἔγοηὶ 118 βδγεῃ 6 Ἐς 4] σμασγαςοίοσ δηὰ 
{π6 υϑὲ οἱ (ῃ6 ψοτὰ ““διιςςε55᾽) σῇ] ςἢ 15 σμαγδοίοσιβῆς οὗ [ἢ6 νν]8- 
ἄοχα 1: τογαίαυγε, [πουρῇ ἰουῃὰ 4150 'π 15. 2835, 48ΗΕ[μ ̓ σδῃ οἠἱγ Ρὲ ἰγδῃ5- 

Ἰαϊεά, “«ηὰἀ ἢ6 ὙἼΟ 5665 ΤΠΥ ΠΑΠΊ6 15 βΒίγοη  ᾽᾽; δηὰᾶ [15 υηΐαυς 
ΘΧΡΓαβϑοη [45 ρίνθη γῖβα ἰο ἃ ψ]46 νδυγιεῖυ οὗ Ἄἐχρ᾽ δηδίζοηβ, πος οἵ 

ΜΉΘ γα βα ἰϑίδοίοσγ. ΔΙ (Π6 ἰπουρῆϊ οὗ ἴῃς ἰεχί ἃ5 σοττεςίεα, 

ς΄. Ῥτ. τ οἷ 1457 Ῥς, 411} τατἴῦ.- -ΗἸδαγ, Ο ἰγίδε, απά {6 α55οηιδὶν 

οἵ ̓ιμ6 οἱ] 70 ἀΔῃ 15 (Π6 {π|ὃ06 δαάτεββοά, δηἃ [ῃ6 Δ5ϑοΠΊ]Υ 15 [ἴῃς 
θη ΈΓΆ] τηθοης οἱ [ἢ οἰ Ζεη5 οἱ [εγιιβαίθση ἔοσ (Π6 σοηϑιἀογαί!οῃ 
οὗ 8]} τηδιεγϑ δθεοηρ ἴῃς ψεϊίαγε οἱ (ἢ6 ΟἸΥ 845 ἃ μοϊθ. [Ιἰ ρῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ ΠΟΥΓΕΒΡΟΠ 45 ΤΟΌΡΗΪΥ ἰο [Π6 ““ἴον-πιοοηρ᾽ οὗ Νενν Επρἰδηά. 
ΤὮα ρῥγεϑυρροβιὕοῃ οἱ ἴῃς ῥτορμεῖ (Ππδΐ 'π δα ἀγεβϑίηρ ἴῃς ρορυΐα- 
ἔοῃ οἵ Γ γυβαίθτα μ6 5ρεδ 5 ὑγδοῖςδ!ν ἴο (δ6 {δὲ οὗ Γ ἀ8ἢ 566 Πὶ5 

ἴο τεῆδοϊ ἃ ρογίοά σι βδῃ 7Θγυβαίθτι μδὰ σοοπης ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ςδηίγε οἱ 
7Θ νυ 58} ἱπίογεβὶ δηὰ 116. Α͂ 15 ἴο θ6 ἰγδηϑβϑαἰβα “Ἂἤθδγ ἴῃ τοά δηά 

4 ΟἹ. Το υϑὲ οὗ ὠγὸς -ὁ Ἐοπιο, εἰἰοεὰ ὃν Ματιΐ. 
1 80 Ηκδτίσζοδπς (σϑοο), τίσι (740,5. ΧΧῚΙ, 16), ΟΑϑηι., Μαζί, δϑίεν., αυ., υ,, Ενι.. 
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[86 οης Ψ8ο δρροϊηίοά 1ϊ,᾽᾽ “(ὃς τοὰ᾽" Ῥεΐηρ ἃ οοπογείε ἀδβι ρα οη 
οὗ [86 ομαϑίβεσηθεηΐ ἴο Ὀ6 ἱηβιοϊοα ὈΥ Ὑδνεἢ; Ὀυΐ (ἢἷ5 ἱπνοῖνεβ 

υϑίηρ ““Βεδγ᾽᾽ 1ἴὴ [ἴῃς ἀου]ς βεῆϑε “δξᾶσ ρου) δηὰ “"Ἰξίεη ἰο, 
1 πιᾶῖο5 [6 ζοΙΔΪ ΠΪη6 50 Ὡχ Γαίου ἴο ἃ τηδϑουϊϊης δηϊοςοάοηϊ, δηά 

1 (τεαῖ8 (86 ἰἱηἀδεβηϊίε που “το ̓ 85 ἀδβηϊίσ..1. ἩΗδσηςε (πὲ ἰεχί ἃ8 
ςογτεοίςα, ἰῃ δοσςογάδησε τ] (ἦ δηὰ ζῷ, 15 ργείεγγεά ὈΥ τδην τεσεηΐ 
80 Π01415.---12. Ἡλοϑο νέο ηιθη αγὸ {μ|] οὐ νἱοϊεποεῖ ΤῊΣ ἰγδηϑίεγ 
οἔὗ ν. 12 ἰο (815 ροβίἴοῃ ἔυγη5ῃ.65 (6 ἰετηϊηΐηα βυβῖχοβ οὗ ν. 12 [ῃς 
τοαυϊγοα δηἰθοδάφηϊ, ΜὨΪςοἢ 15 ἰδοκίηρ ἤδη Σἰ [Ο]]οὐνϑ ν. ᾽ὅ; δη ἃ αἷϑο 
Υἱ 6145 (ἢ6 ὑτννο 168 ΠοΟαβΒΑΌΥ ἴο ςοτρἰ είς ΘῈΓ, 1, Ἰοανίηρ ν. ἷ ἰο γὸ 
ΜΠ ν. Κ Ἰηἴο ϑὲσ. ΠῚ σεγα {πεν Ῥοϊοηρ ἰορεῖμοσ. Τῆδ σἤδγρα 
ἃρϑίηϑὶ [ΘΓ 58] 6 τὴ 5 το 15 (μαΐ ΠΟῪ Βᾶνα ραϊηοα [ΠΕῚΓ δ] ἢ} ὈῪ 
ορργδϑϑβίοῃ δηά ἰη͵)υβϑςς, ἃ ποῖ ᾿ἰηἰγεαυεηΐ σοταρ]αἰηΐ οὗ [Π6 Ρῥγορἢ- 
εἰ5; ς΄. Απι. 3.9 6᾽ ΖΡ. 1" ΕΖ. 733 817 15. ςο5.--Αακπὰ κεν ἱπμαδαης 
δῥεαΐ 7αἰδεμοοα]] ΔΝ ΆΣ6 νἱοίοποα ττὰ8 ργεαϊςαῖθα οὐἱγ οὗ ἴῃς τίς, 
ἀεςεῖϊξ 18 ομαγροὰ αραϊηϑί 4}1 σἱίμουΐ ἀἰϑογ δου. ΤὨϊ5 15 
ΡΓΔΟΙΟΔΙΥ βαγίηρ [μι 811} ᾶἃγεὲ βα δ} Ὀδά; [Π6 Ροοῦ ψου]Ἱά θὲ 85 
ΟὨΡγεϑϑῖνε 85 ἴῃ το μΒδὰ ἴδεν υΐ (6 ρογεσ. ὙΎΟΚΟΓΥ Ϊςἢ 18 

Ροϑϑίδ]ς ἴογ 411 18 οοηδηθά ἴο Ὧο εϑρεςΐδὶ ςἾ458.---Α πὰ ἐΠπεὶν ἰορμς 
ὃς ἀεοεὶξ ἐπ ἐπεὶγ πιο 5] Α νἱνά ἯΑΥ οἱ βαγίῃρ [δἰ ποί ἃ νογά 
(ΠΟΥ 5Ρ6ᾶκΚ οδῃ δε ἰγυβίοα. Ιγίηρ 15 8 σοπητηοῃ ογθηΐδὶ νἷσα ἐνθη 
δἱ (86 ῥγεβοηΐ δύ, δῃα Δρρδγεη τὶν δἰνναγβ ἢ45 Ὀεεη; ο΄. ο. γ' τοῦ 
76. 615 οὐ Ζο. ς' 1,ν. τοῖ. ὙΤῊΪ5 ρῆγαϑε ἰβ ἴο ΡῈ βεῖΐ δϑίά δ 85 ἃ ρίοβϑβ 
ου ἰδ ρῥγεοθάϊης ᾿ἰπς; οὐ. Ῥ8. τοῦ" 1 1 δά ἀ8 ποίμίηρ δηὰ 18 
ΒΌΡογβιουβ ἰο (ῃς 5{Γ. δηἀ (Π6 Ρ4Γ41}16]15ῃη. 

ΘΓ. ΠῚ ροϊηΐβ ουἱ (ἢ ἱπηροβϑι 1 ΠΥ οἱ ὙΔην ἢ ̓ 5 σοηδοηΐηρ ΟΓΥΓ 
ΒΕ γίηρς ἃ οεγίδίη Κἱπά οὗ σποδίϊηρ ΠΟΙ ΠΔΟΠΪΥ ργδςοι 56 ἱη (Π6 
ςου τη γοΐδὶ ἰγαηβδοῖοη5 οἱ ἢΐ8 ἀ4γ.---10. (απ 1] ζογρεί ἐδια ἰγεαξωγες 
ἐπ ἐμε πομδε οὔ {16 τυϊρξεα] ΤΏσδε 1]]-ροίίοη ρ81η5 τησϑὶ δἰνγαΥβ 
ΓΒΕ 858 Δ ΡΥ ΤΟ ΠΔ6Γ οἱ [86 ἱπ͵5ςς [του ρἢ σπΐϊσἢ (Π6Ὺ 

ψεγε οὐίαἰπεα δηά 50 σεπάογ ἰΐ τη ροϑϑῖθ]ς ἴογ Ὑδησπεἢ ἴο θὲ ρτά- 
εἰοιι8. ΜΑ 15 οοσγιρί ἤεγὲ δηα οὔϑουγο. 11 ἢ88 Ῥδδη νδγίουϑ]ν 
τεπάεγεά; 6. σ. “Ατα δεγα γεῖ ἰγεαϑυγοϑ, εἴς. στ ἢ (δ ναγδίϊοηβ 
“τα ἴπεγε ποῖ γεῖ ν᾽ δηά ““ἋἿἢεγὰ γὲ γεῖ"; Βυΐ [ἢ 5 15 ἱπ)ργοθδῦ]ςα 
δτδτ ΔΈ ΟΔΙΥ (νυ. ὁ). Οτ, “ἴδε γστεδί πιδη ἰβ8 γεῖ ἰη ἴῃ6 ραΐαςδ, 

« 0 Μαγί, Νον.Ξ, Ὀυ.. 

7 80 (]., Ὡδίδε, Ἐοδεῦπι., Ηἰ., Μαυ., Επ., ἴα). ΚΙ. Οἐ., Ηά,., (δερ., Κε., εἰ αἱ.. 
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εἰς.᾽Ἐ ογ “σε ἄδνοιγϑ (ὃς Βοιι565, εἰς.,᾽ σ΄. ὦ. Οὐ, γεῖ δραίη, 
“4τ6 ἴπεγα γεῖ ἰουπμάδίίουϑ ἱπ ἴῃς Βοιυδε, εἴς Σ Ἐογ [86 οοττεοιοα 
ἰεχὲ, νυ. 5..---Απὰ {πὸ ἀοομγοεά δοαμέ φιδαϑμγο 7] ἴῃ ἀδγ8 ΠΟΘ ΠΟ 

ἔχϑὰ δηᾶ ὑῃνδγγίηρ βιδημἀδγὰ ἴοσ σε 8 δη ἃ πηδαϑιυγε5 γγ85 ΚΟ 
δηἀ ΜΘ Ο ΡΟΙΪΪοα ΡΟνΤΕῚ εχἰ βία ἴοσ (6 δ οσγοθαγθηΐ οὗ 50 (ἢ ἰδ τνβ, 
ΚΗΔΥΕΙΥ͂ οἱ (5 ἰγρ6 ντγὰϑ ἀου 1655 ὙΟΓῪ σομοη; ο΄. Απὶ. 85 Ὁ. 
25". Βυὶΐ ὙΔῆνε 8 ουγϑὲ 8 ΡΟη 411 βυςἢ ἀθα]ηρ8 (Ὁ 1. δεῖν; 
δε ἀειηδη 8 7υίϊςς δηά ἰδὶγ ἀθ4] 1}ηρ θεΐτσεεῃ ομα τδῃ δπηἃ δηοίμογ. 
11. απ] ἰγοαὶ ας ῥμγὸ κὲηι ιυϑ ἐδι6 ευἱεκεά δαίαποες, απ ιυΐ ἢ ἐδῈ 
δαρ οἵ }αἶδξε τυεῖρ᾽ἐς 2] Οὐ. Ὁϊ. εἰ 5. ᾿835, ΤῊ 5 οἰοϑεβ Ὑδῆνε ἢ 5 
ΔΌΡΕΔΪ] ἰο ἴῃς ποσὶ σοηϑοίουϑη 658 οἱ 15γαεὶ. Ηΐδ ἢ858 ροϊηϊεά ουΐ 
(86 τη ΓΑ] ἱπηροβϑ ὈΣΠΠ οἱ Ὠΐ5 ρεστὶηρ το Κοάπε85 ἴο ροὸ ὑπρυῃ- 
ἰδῃθὰ. Αοοογάϊηρ ἴο 4 (ἢ νεγῦ τουδί θὲ σεηἀογεά, “σδῃ 1 Ὀ6 ΡυΓα 
ἢ, εἰς." ὙΤᾺΪ5 85 508 }}Υ7 Ὀδοη ἱἰηἰεγργείθα οἰ ποῦ 85 σεργο- 
βεη ὕηρ Ὑδη ἢ ἀ5κῖηρ μον ἢ6 οουά ΡῈ σοηϑίἀετγεά ρυγε δηᾶ ΒΟΪΥ, 
1 6 Ρεστηϊεα βυςοῇ υπΐδὶγ ῥγαςίσεβ; ΟΥ 85 ἀδερεηθηϊ Ὡροὴ δὴ 
ὈΠΟΧΡΓΟΞΘΘαῖ (δουρὶ βυςἢ 858 “11εἰ δδοὴ οὔδ δϑὶκ δἰ πλ5611.) Βυΐ 
ΠΟΙΠΟΥ ἱπίογργοίδ οῃ τ 658 ροοὰ ΗδΟΌΓΟΥ υ8ᾶρ6. 

5.Γ. ΠῚ Ὀερίηβ ἴῃ6 ἀεβϑοτρέοη οὗ (6 ρυμὶϑβῃπηθηΐ ἱηνοϊνοα ὈΥ 
[με 5'η58 [υ8ὲ εχροβεά. Α΄ μοϑβεῖϊε ἀσιὰν Μ}} ἱηνδάς 18γ8ε].--- -18. 
Βιώ 1, ἱπάφεά, εὐ δορὶγ ἰο ὁρης ἐ:66] ΕἘῸΤ ἃ 5ἰγη αν ἰάϊοια, σύ. 
Ὁι. οἷ, ὟὙΠῸἔ ῥγοῃουῃ σεΐεγβ, ποῖ ἰο {π6 ἱηαϊνίάυ8] συγ οἵ [Π 6 
οἴξεηςεβ 7υ8ὲ ἀεβογ θεά, Ὀαΐ ἰο [6 “(ρ6᾽ (ν. 88 ἃ ψβοΐθ. 4 
τεδάβ, “θυ 1, πάθεα, ν1}1 τῆλε ϑόογὲ (ὨΥ̓ βϑυηρ᾽"; ο΄. Νὰ. 4,᾿Ὁ 
7ε. 3ο2, Βυϊῖ [ῃϊ5 δὲ οὗ [86 νεγὉ “δῖ 58|ο κ᾽" 15 ποί ρδγδὶ]εἰδὰ 
οἰϑεννῇεγα, Βδηςς (86 σἤδηρα οὗ Ροϊηηρ ϑυρρεβίθα ὈΥ (ὖ 566 π18 
Ῥτείεγα]ε.-- -Τὸ ἰαν ἐλέε ἐπ γμὲπς ὁ ἀσοομη οἵ ἢ} 5'5] Τῆς ὑγο- 
Ποιαΐη 8] οδ]εςί 18 ηοῖ ἐχργεϑϑεᾶ ἴῃ (ῃ6 ἩδΡΓΕΥ ἰεχί, Ὀυΐ 15 οἰ αγὶν 
τα ρ] Ἰοἀ ἰπ (ῃς οοηίεχί.---140, ο, ἃ. 45ᾶ Ὦ. .. ἐπ με ημάσὶ οὗ 
ἐλιεε] ΤὨδ πιοδηϊηρ οἱ ἴδ τηδίη πογὰ ἴῃ [18 ρῆγαβε 18. ὙΠΟΙΪΥ υἡ- 
Κηόντῃ ; ΠΟ δαΙρ ἰ5 ἰο ΡῈ ἀεγὶνοά ἔγσοτι [6 ΚὙ55.. [ἢ 115 ργεβδηΐ σοῃ- 
ἰεχί, Ῥᾷγα]]6] 45 1ΐ 15 ἢ “(ὮΥ 5115,᾽᾿" ϑοπ16 διιςἢ τη δηηρ᾽ 85 “ ΓΓ8}5- 

δτεβϑίοη 8᾽ ΟΥ “δΔΡρογαϊ ΔΈΟΙ 5᾽᾽ βθοσῃ8 οδ᾽ δὰ ἔοσῦ. [πὶ 115 ςοηϊεχὶ 88 

ἴῃ Ι͂, (ῃε τροδηϊηρ “υηροῦ᾽ ΟΥ “ΘΩΡΕΙ͂ 655᾽ 15 5118} σοῃ ͵ ες- 
ἰυτεὰ ἰοῦ ἴ6 πουμ; Ὀυΐ ἴΠ6 ῥγεβεῆςε οἱ [ἢς 50 ΠΧ 15 Πᾶσα Ϊν ἴῃ 
ΠΔΙΤΏΟΩΥ ὙΠ δυςἢ ἃ τεηδεσίησ. ὙΠ6 οογηῃδίς ἰδηρσιδροβ ΚΠΟῪ 

Φ.0 ΑΕ, Ἐδ., Αδας., ϑισυθῶδες. {80 Μίεοδ.. 4 80 Βο.. 
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ὯΟ ϑ0ἢ νψογά. Ἠδῆςδ ὩΟ ΔΘΒΌΓΔΗΟΘ 18 ρΟΒ510]6 85 ἴο (8 τη δ ηηρ. 
-Απά ἰδοι 5 πα ἐγγ ἰο τεριουό διέ σμαΐ μοί ἀεί τεῦ ; αμά τυπαὶ ἐδοι 

ἀοεὲ ἀοἰέυεν, 1 ευἱὴ γίνε ἰο ἐπέ σιυογα] ΤῊΣ ἢγϑί ραγί οἱ [ἢς ϑἰδίε- 
Τηδηΐ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ Γαίεγϑ ἴο ῬΓΟΡΟΓΥ, ποῆς οὗ ψἘΙΟΝ Ὑ1}} θὲ βανϑά; 
{πε βεςοηά, ἰο ἴῃ 6 σψογίθῃ δηα οὨ]]άγοη το, ἰΒουρἢ ἰοΙΡΟΓΑΓΙΙΥ͂ 
ολιτ ἃ ἴο ἃ ρΪδοε οἵ τεΐυρε, ψ1}} πη 4}}γ πιοεῖ ἀθδίῃ δἱ [86 Βδηάβ οἵ 
[6 ἐπεῦγ. Μαγροὶὶβ, [ο]]ονίηρ, θη ὄδηδῃ, δάορίβ με τεπάθγίηρ, 
“Δηἀἃ 5}6 5841] σοπςεῖνα, Ὀυἱ 5841] ποὶ Ὀδᾶγ; δῃ ἃ ΠΟΤ βοονοῦ 506 

ὈδΑγοί 1 «111 ρῖνε ἰο [86 σγογά." οἱ ἴῃς 4515 οἵἉ [15 Μδγρο] δ 
Βιιρροϑίβ ἴοσγ 186 ῥγεἼθαϊηρ ρῆγαϑθ, “δηά (ΠΥ σε πῃ ΒΕΓ Ὀοαγ᾽ 

(υ. 5.). Βαϊ ἀραϊηϑῖ [815 τηυϑξὶ Ὀ6 υγρεά (6 ΒΑΓΒΏΠ 655 οὗ [ῃε ἰαΪΟΠΊ, 
“ὮΥ τἱ]ΐε 5881} σοποεῖνα ἴῃ ΒΕ Ὀοάγ᾽"; δηά [πε ἰδεὶ (8μαὶ Δ 
ΠούΏΕΓῈ εἶδα ἰῃ (ες ΟἿ᾽. Δρργοχίπηγδίεθϑ (ἢ6 πῃηδδηΐϊηρ “ςοηποεῖνε᾽; 
[η6 του γ νοτῦ ἴοσ (815 1άθα 15 ΠΝ. 

ΘΙΣ, ΓΝ οοηὔηυεβ (Π6 ἀεβοτροη οἱ [6 σομλης ἀἰβαϑίεσγ, ὈΥ 
Ροϊητηρ ουοἵ ὙΠ ἃ ἴεν Ὀο] ἃ 5, ΓΟ 5 μον ἃ]1} οὗ 15γ86]᾽5 ἰδ ΟΣ 5841] 
οουηΐ ἔογ παυρῃί.---144. Του 51αϊξ εαἱ, διέ ποὶ δὲ τα βεα] ΤὨς 
(πουρδῖ οὗ δῃ ᾿Ἰηνδαϊηρ᾽ ἘΠΘΙΩΥ͂ ἰ5 51} ἰη ἴῃς ῥγορῃοῖ᾽ δ ωϊη4. Ῥεηΐ 
ὉΡ ἴῃ ἴῃ οἷν ΟΥ̓ 5ίερε δῃὰ τεάἀυςθά ργδάυδ!ν ἰο (πε ἰα5ῖ Ἔχ γεπ- 
165, [5γδεὶ νν}}} Κηονν 411 (ῃς ἀφοηΐθβ οἱ βίαγνδοη; τ. 2 Κ. 65 7ε. 
525 1,ν. “65 (ς, ὙὍΒα ἰγδηβέεγεηςε οἵ [ῃΐ5 [πὸ ἴο (15 ρἷαςε ἴῃ ϑέγ.' 
ΙΝ ἰ5 πηδάε ἱπηρεγαῦνα ὈΥ [πε Ὀγεδκ πὩ]Οἢ ἰξ οδιι565 ἰῃ (Π6 σοηηθο- 
ἰἰοη Βεύπγεεῃ ν. ᾿ δπὰ ν. "Ὁ, Όγ ἴῃ δά πυίγαϊς σομηδοϊίοη ἐπογΈ ΌΥ 
Θβ(8 0] 15ῃ6ἃ είτε ν. 15 δηὰ ν. ᾿5, δηὰ Ὁγ (ες δδϑ8ὲ τὴ πὩΪΟᾺ ἰΐ 
βοῖνεϑ ἴῃ ῥγοῦ θη οὗ ἰῃς βτορὨὶς βιγυςίυγο.---1δ. Τλοι ὁκαΐξ δου, 
δι πο γεα}}] ΤἼΤῇε ῥγοοδβϑ οὗ μαγνεϑί ψ}}} 6 ργενεηϊεά ΌΥ ἴῃς δά- 
γϑῆςα οὗ {86 ἜΘ ΡΥ; ο΄. Ὀι. “85 δ. - Το ἐἤαὶ! ἱγεαά ομ ἐδ οἰἶυε, 
διέ ποί αἀποὶμέ 8. γε τυ οἱἢ ΤὨῊΪ5 15 [186 ΟὨΪγ ἀΐγεςΐ σπθπ οι 
οὗ (6 {τεδαϊηρ ουἕ οἵ οἷϊνο-ο1}; ο΄. 70. α3. ΤΒε βηδβὶ οἱἱ νγᾶβ 
“Βαδίοη᾽ (Εχ. δῇ 1Τν. λ4, δυΐ (86 ουἱκ οὗ (Πς οἷἶνε οῸΡ γγὰ8 
ἰτοἀάδη ου ἰηΐο οΟ1] ναῖβ. Αποϊητην τ] οἷ] γὰ8 ἃ ἴοἹ]εῖ οὐβίομῃ 
σοΠΊοη ἴο 411 μοῖ οἰἰπηδίο5; ο΄. Απι. 65 2 5. ᾿όϑ τ4 Ευ. 34} 2 (ἢ. 
285,.--- Απὦ {6 ἡμισί, διε ἰβοι 5Παὶ ποὶ ἀγίηξ ευἱ6] ΑἹ] 6 ογ οἵ 
16 1} Ρὲ σι οὔ. ΑἸ]υβοπ5 ἴο {πε ἰτεδάϊηρ ουξ οὗ ]Π6 ἃΓα ΥΟΥΥ 
ςοπληοη; ο΄. 7. 977 Ατὰ. οἾΣ 15. τό 632 76. εν 70. 4} Να. τ3΄δ. 

ϑσ, Υ οἴοβϑϑ ἴῃ 6 ροδπὶ βυτησηδγί βίην [ῃ 51η οὗ [5γδεὶ δηἀ ἀδοϊαγ- 
ἴῃς ἴἴ ἰο θὲ [86 οοοδβίοη οὗ ἴῃς αἰ5αϑίεγ νοἢ Ὑδη ἢ Μ1}]} δεηά.--- 
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16. ον ἐμοι πμαεὶ ξοῤὲ ἰδ οἰαίμες οΥ Οηιγ] Νο βρϑοΐδὶ “᾿βίδιίιίεβ 
οἱ Ομγ1᾽ ἅγα οἰϑονογα το Ποηδά, δηά ἰΐ 18 ἀου 0] τ βοίθοσ (815 

ΕΧΡΓαϑϑίοη 5 τηθδηΐ (0 ΔΡΡΙῪ ἴο ἀεδηϊε ἰατσθ. ΟἿΩΓΙ 18. ΠΑΓΒΏΪ 
ςοπάετηῃαὰ ὈΥ͂ (με Πευϊεγομοιηἶϊβί ἰῃ τ Κ. τόδ ἰ-, Βαΐ ἢε ἰβ ῥργοῦ- 
ΔΌΪ τιοπ ἰοηδα μοσγὲ 88 {6 ἰουπάογ οἱ ἴῃς βἰτοηρεϑί ἀγηδϑίυ οἵ 
Ποσίθεσγηῃ [βγδοὶ, δῃάᾷά [ῃ18 85 γεργεβϑεηίδῆνε οἱ (πε ἴγρα οἱ 116 

Ἑ“δΒαγδοίεγβς οἱ (δὲ Κίηράοτῃ δπ ἃ Γεβροῃ510]ε ἔογ 115 ἀουνῃ4}} ἴῃ 
218Β.Ο. [τ Αβϑυγίδῃ γεοογάβ δἰζογ [ῃ6 γεῖρτι οἱ Οτησγὶ, (ἢ πογίῃογῃ 
Κίηράοχῃ νγᾶ38 σοϊῃ οἷν ἀεοὶσηδίεά δ Πιιριγὶ.---Απά αἱΐ ἐμὰ τὐονᾷ 
ο7 ἐμ6 κομδε οὔ 4.1αὉ] Τῇ νἱονν οὗ [86 ομᾶγρεβ τηδάς ἰη νν. ᾿ 
1 15 ὑΡγοῦδο]ςα {μι τείεγθηςε 185 δα δογε ἰο (ἢ ᾿ἀϊς841 ταυγάεγ οὗ 

Νδοί (1 Κ. 21), 85 ὑγρίςδὶ οἱ [π6 πιεῖ μοάβ οἱ 561{-ἀρρτδηα 56- 

τηδηΐ οοσητηοη ἰο ΑΠΔΌ δηά {με ὑὙτδηηῖςδὶ τς ἢ τηθη οἱ γι βα] θη). 
--Απά γε τυαϊᾷ ἐπ ἐδεὶν οομηδεἰ5] ΤὨῺΪ5 δι ἀ5 πο(ῃίηρ ἴο [με (ἰΒδουρῆϊ, 
15 ἜἘχίγδηθουῦϑβ ἴο (ἢδ τηϑίγοδὶ ἔοστῃ, δη ἃ ι.565 [Π6 ᾿]υζα] οἱ (ῃε νογ, 
ΏοΓοΔ8 [86 ῥγεοθάϊηρ δηὰ ἰο]ονίης οοηίοχὶ [858 [86 5ίπρυϊαγ. 
Ἡξεηςο ἰΐ 15 θεβϑί οοῃϑί ἀδγεά 85 ἃ ρ'οβϑϑθ.Ὲ ἘΕῸΓΣ 51} ΡὨΓΔΑΘΘΟΪΟΡΥ, 
σ΄. 2 Κ. τό 7ε. γη33 Ῥ8. τ' 8112. 5. 8,.---]1» ογάδγ ἐμαὶ 1 παν εἴν 
ἐΐδο ἰο γμὴ] Ιῃ δοςογάδηςς ψ ἢ ἃ σομηηοη ΕΗΘΌΓΕΥ ἰἰϑᾶρε, (86 
Ῥτορμεῖ ἱγοῃίοδ!ν δἰ θυΐϊεβ δὶ τγὰβ8 δὴ ἱπεν] 0 ]6 Ὀαΐ υπάο- 
βίγτιοα οοηβεαυθηςα οἱ ἃ σουγϑε οἱ δοίοῃ ἴο {πῸ ἀε!]Ὀεγαίς ρυτγ- 
Ροβε οἵ ἴῃς δείογ.---ἀ πὰ μὲν ἱμπαδἠαηπίς [0 πιοοῖογ}}] ΤῊΣ ῥγοπουη 
ταυϑί σαΐεσ ἰο [6 οἰΐγ, 85 ἰῃ ν. 20. [η6 βυδάδηῃ σβδηρα οὗ ρϑϑοῃ ἴ5 
ΔΡγαρί δῃά οομἤιβίηρ, Ὀυϊ πη ΤΏΔΩΥ ΡΔΓ8116]58 ἰη Ηδῦγεν; σ΄. 
Οσῃ. 49) 1 Κι. 13915. 2115 ,χ2ὖ 2415. ὙΠαΐ {Πεγὲ ΤΥ ὈῈ ΠΟ Ροϑβϑίθ]8 
ἀουδί 85 ἴο ἴδε βϑδουγος οὗ ἴῃ6 ΣὩΟΟΚΕΓΥ, ἃ Γαδ ογ ἢ845 δα ἀεα (δε 
εἶοβ5,7 σμὰ ἐξ σοογη οἵ ἐδ ῥέο}ῖ65 γὲ 5σλμαὶΐ δεαγ] ΤὨδ εν άδηςσα ἴὸὺγ 
[86 Βοοομ δ ΓΥ Ομαγδοίογ οἱ [15 11π6 15 Ἰάθηξοδὶ τ [Πα ἴογ 186 
Ἰαίεσ ογἰίη οἱ ἴδε δά ἀϊοῃ ἰο ν. "Ὁ, ὙᾺ15 (Ὠγεδί τεργοβθηΐβ (Π6 
Ιονγεβὲ ἀθρίἢβ οἱ υμ]δίοη ἴο [86 ῥγουά δηά βεηβίνε Ηεῦτονν 
Βρίτι. 413 “'"βϑοοόγῇ οὗ ΓὮΥ Ῥδορὶθ᾽᾿ 885 οσοδϑίομθα στοδί [ἘγΕ 1Υ 
οἵ Ἔχερθίοδὶ ἱπροηυ, 6. ρ. Ι5γδοὶ γ1}} ηοῖ θῈ ρυηβῃθα 85 μεδίῃεῃ 
τε Ὀυΐ [ΔΓ ΤΏΟΓΘ ΒΘ νΘΓΕΙΥ ἰη ργορογάοῃ ἰο {πεὶγ ργίν!ερεβ, ἢ οσ [ῃ6 

βυβεγίης Ὀσουσῃΐ ἀροη [86 ρϑορῖε οἵ Οοά ὉΥ {μεὶγ τσ ὀρργεβϑουβ 
Ὑ11 ἢονν 6 ᾿πῆϊοιο Ὡροη (πε ΠΟἢ {μα πηβεῖνεβ ΟΥ̓ (ἢς ἰοτγεΐριι ἴος ὃ 
49. Μαειῖϊΐ, Νον Ξ, δίεν., Ὁυ.. 
7 8ο ον Ὁυ.; δυῖυ. Α051. ΧΧΙ͂Ν, 18 ὅ. πβετο δέν αυραειῖίοα τα δπτὶ Ραδιμελεά, 
Ζ (α].. ὃ Πδῖδε, Ἐοδεῶς.. 
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οΥ, ἴ86 Βοδίβεη 111 ἀεἰ σης ἴῃ Βυτ]] δ ηρ [6 πδῦοῃ τεργεβεηηρ 
(ῃς ἰάεδ] οὗ “ἴδε ρδορὶς οἵ σοά,᾽ δυὶ (815 ἀΐϑρτασε ν}}} 151] Ὀς 
ἐπάυγεὰ ΕΥ͂ ἴΠ6 ῬὈγεβεηΐ σεργεβεηίδίνεβ οὐ ἰ(ῃς 1464] ψο ἅσγὰ σὸ- 
ΒΡΟΠ510]6 ἴοσ 115 θείης Ὀγουρῇϊ ἰηΐο ἀϊδγερυί;Ὲ ογ, (6 ἀΐβρταςς 
ΜΏΙΟΙ ΠΥ ΡΘΟΡΙΘῈ 885 Ὀσουρῃϊ ὉΡΟῺ ΤΥ πᾶς Μ|1 θὲ Ὀογῃθ ὈΥ̓͂ 
γου; 7 ογ, 15γ86] τηυδί θεαγ [Π6 αἴβρταςος οὗ θείη [6 Ῥδορὶθ ΠΟΙ 
Ι᾿ἢδνε το)εοϊοα οσ, [86 “μδϑβοπιεηϊ όσα ΟΥ̓ [Π6 Ρδορὶα 85 ἃ 
ΜΏΟ]6 Μ111 α5ὸ δὲ Ῥογῃς ὈΥ͂ Ἔεδοἢ οπδ οἱ γου ἱπαϊνἀυδ!}γ.ὃ Βαϊ 
Ποηδ οἵ [Π6Π1 ἃγὲ 88 ἰἰϑίβδοίογυ 50] υΠ]οΠ5 οἱ (Β6 αἰ βίου οςςδβίοηθδα 
ΌΥ ἴδε εββϑεη δ] ἰάθη ΕἸ οἱ (ἢ6 5υδ]εςί οἵ [86 νεσῦ δηά ἱπε ρῇγαβε 

“ΤᾺΥ ΡΘΟΡΪο.᾽ 

9. ΠΨΙΪ Οὐ προδηΐπα δηὰ οἰγιποίοαυ, ο΄. τίμα, 7405. ΧΧΗ͂, 
325-44, Ὑδο ΓΙΡΒΕΥ οοπησςοίβ ἴἴ τ Απϑγ. ασ, ““ἴο Βιρροτῖ, ἴἰο Βεῖρ,᾽" δς 

ἃ ἐωᾳίταὶ ἴοττη.---κ Ὁ] Κὅ. Ὁ 39. 4 οχρίαίη5 Α δ5 ἀὺς ἰο ἴδε Μα4550- 
τεῖοβ δανίπρ βυρροβοὰ δη εἰ} 0515 οἱ νηκμκ; οί. Ἐ ὅ. 23... ΜΏΕΓΕ Δ]} ἰηΐ5. ἴῃ 
πςτ ὅγε οἰϊεὰ.--- "0 ΟΥὨ τγλ9ς. ζεηάεσ δος. ἴο ΕΣ. 4,7; ἴδ!ςς ἔδοῖ [μδι ἴῃς Ρ]. 

οηάϊηρ 15 ἢν... (ΝῸ. χ73) ἰ5, οὗ σουγβα, πὸ ἱπαϊςδέοῃ οὗ ἔεσμ. σεηάεσ; (. 

ΓΝ, ὨΥΝΌ.--}} [050 8}}}7 τεπάεσεὰ λένε τοῖο, Ὀὰὶ [815 νου σχεαυΐγε 
ἽΝ; Ὃ ΑΙ ΤΔΥ5 ὯΔ5 ἰπίεστοῦ. ἴογος, ἀΐτεςὶ οὐ ἱπαϊτεςῖϊ. Εογ ἴῃς πηρϑηΐϊησ 

ας:5ερεδὶγ αἴνει ἰο ἰδς οταεπἀδύοη ἼΣΟ, τί. 10. 305 Νὰ. 163 15. 1412 8 γὰ, 

1.,.--10. ΡΝ ὙΨ] Ῥ ῥὈσεοςὰςβ ἱπιεσγοζδίίνοε οὨΪγ ἴῃ Οη. 1ο!", θυϊ ἴδοτε ἰη- 
ἰεσσοχδινς 5 8 ῬΡσοηοιη ὙΒΙΟΒ οἔΐεη γίο 5 ὅτϑοι ρἷδςος ἴῃ ἰῃς βεηΐδηςδ ἴο 
ΒΟΙῚς ΠΊΟΓΕ ἱπηροτίδηϊς ποσὰ. 11 νΐν -- νν, σγ. Οεβ. δ 4115 0 ἱμίθσοδησε 
οἵ ν δηὰ ", δῃὰ (δε σοβΌϊασ ὑδᾶσὸ ἴῃ ΑΥΘΙΏ.. 2 5. 1419 5, ῬΕΙΏΔΡ5, δῃ- 

οἴδες ἜἼχαζρὶς οὗ ἰἢς οοηξυπίοη οὗ (δε8ς ἴνοὸ πνοσάβ, αὶ (ἢς ἰεχί ἴδετε ἰ5 
ὉΥ͂ πο πιθϑῃ8 οοσίδίη; οἵ. δἰϑο Ῥσ. 183.---ὐδῦ Γ}2] “-π ΠἼ Γ22; σ΄. ηγ1, Ηο, 
69; δῇ δες. οὗ ρἶδος ἴῃ ψῃὶςι, ( 68. "119 ε,---2᾽ν] ΤῊς ΡΓ᾽ εἰ ἀοεβ ποῖ εἶςθ - 
Ὑοτο ἢδνα ἰῃς ἑοτεηβὶς ἔοσος οὗ ““ἀδοίαγε ρυγε᾽ οἵ ““ἴτεδί δα ρυσε᾽᾿; δυΐϊ 
δἷπος ἰδ ΤοσῦΣα ΟἿΪΥ ὅσες ἔπηεβ, δηὰ βίηος ἴδε Οδ] ἀοδβ ΟΔσΤῪ ἴδε ἴο- 
τεηεἰς ἰάεα (5. ςτ3), (15 “δ βδγαϊγ Ὀς οοπείἀεσοὰ ἃ βεγίουβ οὐ)͵εςὔοῃ 
ἴο ἴῃς τεδάϊης Ῥζοροβϑά.---22Ν] εἰ κ5 εσε ΟΟΙΏΤΏΟΙΙΪΥ οὗ βίοῃς, 85 
ΤΩΔῪ Ὅς 5έδὴ ΟΥ̓ Δἢ ὀχδυγϊπηδέοη οὗ ἴδς ὅπ Το] δοοη ἴῃ ἰδ. ΗΕ] 

Μυβεῦμ.--- Ὁ 0] Ν ΤΥ οοτσοοι ἴῃ ἴῃς ῬεδΙ τις, δηὰ Πβάοτα 1 11εγδίυσο; 
Ῥυΐϊ αἶϑο ἰῃ δαγὶγ Ὀοοΐκβ, τί. Απι. 8) Ηο. 125 76. 537.-18. ὈΌΨΠ] Ιη ΑΙ͂ 
Ῥοιὰ ταΐβ δηὰ γΣ δα βυῦδδβίβ. δηὰ ἴῃ σεϊδέοη οἵ οδὶ. ἴο "πη; μὰς ἰῃ οοτ- 
τεοϊεα ἱεχί, (ὮΟΥ δῖα βυρρίετ Δ ΙῪ ἰπθη5. ἢ νετΌ. ἕοσος.---14. ἽπΦ)}} 

Ἢ ἀετῖνεβ ἔσο γ' πῆψ, 85 ἃ ὕούυη ἰοτταδίοη τῖῖα ὑσεῆχ"ν. ΟΪὰ εἰν- 

τρΟΙ ΟΕ τταβ ἴο οοπποςέ ἴὲ ΒΥ τηθιδεμεβῖα τι Ατ, (3.2.5, ὃσ Λανείεῤιοά 
(8ο 4. ζ. Ο«5., ΗἸ., Εν..); Ηά. ρτοροβεὰ ε' 7 "“ἴἂς ὅγτ., ἀγεορέεγγ; Ὀαΐ 

ὁ Κε., σμεῇ.. Ἐν.  βεδεξξ. ξ Ηἰ., Ἀείηξε, υδὺ Ἡ.. 
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πεῖῖδον οὗ ἰδδες πιδδηΐη με ςοτο πος γΣ|Ὲ}} τ ἢ ἰἢς δι χ, δπὰ (ἂς οοηίεχιὶ 
83 τεςοηϑίσυςιεα ἀετλδη 5 8δη δητγεὶν αἰδογεης βεη5ε.---0 ἢ} Οἡ 7085. 

μι Ῥτγοίβϑβὶβ, οἵ. Ὦσ. Καὶ .655.8.1.6 οὔκ. ἩΠΡΉ. οὗ 20 εἰθε Βοσα 5 ΑἸ τ γ8 υϑεὰ 
οἱ τὰς αἰδρ᾽αςοοτιεηΐϊ οὗ ἃ θουπάδτγ; Ὀυϊ ΗΠΡΒὮ. ΟσουΣσβ ἴῃ 4]} ΟὨ]Ὺ 7 σης, 
δα ἰη ἰἃς Οα], ΝίρὮ. δῃηὰ ΗορὮ. ἢο βυςἢ τεβίσιςίοη οὗ [15 βοὸρς οὗ δο- 
ἀν! ΔΡΡδδσβ.--- ρα... θλ 0γ] ΗἸΡὮ. ΟἿ Βεῖα δηὰ 15. ς9; υδεὰ ἴοσ 
88κ6 οὗ νϑιϊεῖγ; ἴδεγο 5 ὩῸ Ὠδοαβϑὶ Ὑ ἴοσ σοστεςηρ ἴῃς ἴεχὶ ἴο ργοάυςα 
ἰάςμ Εἰ Ὑ οὗ ἔοστα; ἴδς τεϊδίεα νῦὉ. 50 ᾿Σκονσίϑε 5βῆδγεοβ (6 σωοδηϊηρ “ἀ6- 
Ἰῖνεσ᾽"" Ὀεϊεοη ΕΠΡΒ. δηὰ Ῥ᾽᾽ ε].---1δ. 1.01] ΑἸτδγβ οὗ ἴδε δποίπηης ἰῃ 
[δς ἰοἱϊεῖ; τὶ τῆς δος. οὗ τχηδίοσί δὶ ἤοσε δηὰ 2 5. 143 1. 2δι9, ΓΙΦῸ ἰ8 

υϑεὰ οὗ θοΙἢ 5εουϊδσ δηὰ σεϊϊριουβ δηοϊ πη; σ΄. Ασλ. 69 76. 22} ἴων. γ3.,.---. 
16. ᾿ΟΓΨ.Ϊ Μαϑβς. 85. οἱ νῦ. σῖῖ ὕπο βυδ)εςῖβ, ΠΕΔΓΟΣ οὗ ὙΒΙΟδ 5 πῃ 
ἔεπι. Ὀἷ., Κ ὅ. ̓ Μμ61.8ι9.. δι [ἢ15, ἀἰ συ]! 85 ἰἰ 15, 15 ηοῖ ἰῃ ἱκεοερίηρ πὶ ἴδε 
τησδηΐϊηρ οἱ ἴδς ΗΠ ὮΡ. ἰῃ Ῥ5. 8" (-- 2 5. 225); ΠΟΥ Τδῃ γγῷπ ὃὈς ἰσεδίεα 
8.3 ἃςς. δέίεσ ἴ6 ΗΠ ὮΡ.. ΤῊς οοηποουκίοη οὗ νῦΌ. ἔογτηϑ ἴῃ 4 οἵ νν. 15. 19 'ς 
δΔΌΠοσιηδὶ, Υἱζ. βἰπιρὶς ἱταρί., ἱτηρέ. τ ἢ 1, παρ, τὶ ). Ιπιρὲ. τ 18 

Ὀείίεσ δὲ Ὀεσίπηΐηρ οὗ ν. 19 βίηςς σεΐοσγεῃος 18 ἰὸ ἃ ἀεδηϊίε ἔδοὶ οὗ ἰδ ῥμαϑὶ 
δηὰ ῥγεβεηῖ.---Ἰρο"] Οἱ ἔοσος οὗ ρυζροβε εἴδυβο, ο΄. Ὠϊ. 2918 Ηο. 8. Ατῇ. 
4, δηὰ Κῦ. 298..--- ΣΡ] ΑἸΤΤΑΥ5 ἴῃ ρδΓ8}}, τὶ πον. Οὗ. ΚΙ. 4ΟΣ. 
Ι1, 74 ὅ.. νὯο οοππεςῖβ ἐξ ἢ ἴδε Α55γ. ξαγγάξι, ἴο ὮΙΟΒ Ὡς δββῖρη5 (86 
ναΐυς “αἀοδεσι,᾽ ““ὙἸΙὰοΣη655᾽"; Ὀυϊ 5566 Μυ55-Ασῃοὶὶ, Ὀέοί. 5. ν., σΏοσε (ὃς 

τοοδηΐηρ “εξ "" 5 οἰεασὶν ἐ518 0] 5 6 ἴον ξαγγάξμ ΌὉΥ ἴδε Ῥδ5358 685 οἰϊεά,. 

ὃ το. 1:γαεῖς Γαριοαίίοη Οὐυεν ἐπα Βαϊ οοδηδο5 Απιοηρ ΗΕ 
Ῥεορίε (η. ὃ. 

ΤῊΪ8 βεοίίοῃ ἰ5. ἃ στοὺρ οἱ 5ἰχ ἰουγ- πα 515. τὶς ἢ Ῥεῖ 1} (ἢ 6 
ΦεΏΟΓΑΙ ἀδργανν ἰη 8γ8ε]. Θίσ.  Ιαπηεηῖβ (ες βἰδίε οὗἨ ρεηεγδὶ 
ΘΔ Κη 655 ἰηΐο ψ ΠΟ, 5γ86] 885 [4]||1.ςἡ. 8.17. ΠῚ δοοουηῖβ ἴογ [ἢ }8 
ΜΈΔΚΗ 6585 ΟΥ ἀεϑοσ ἷηρ {μ6 τὶοκαάηδβ8 υηΐνεγϑαὶ ἰη [5γδοὶ, ϑΘ 7. 

ΠῚ εἐχροβϑεβ (ἢ Ἵσογνείουϑηθϑα δη ὦ ὈΠΡΕΙΥ ῥγανδϊθηΐ δημοὴρ [μ6 
ΓΟ ηρ οἶ45565. ϑίσ. ΓΝ ἀδοίαγοβ (πεὶγ σοηἀϊοῃ ἰο Ὀς Βορεῖςβ8 
ΔηἋ [πεῖν ἀδγ οὗ ρΡυῃΙβησηθηΐ ἴο Βα οἷοβε δ ἢδῃά. ϑέζγβ. Υ̓' δηά ΕἹ 
Γἶβε ἴο ἃ οἰϊπηὰχ ἴῃ ἴῃς ἀδεηυποίδοη οὗ 5'η, ὈΥ 5ῃονσίηρ [Πδἴ 0 ΙΏΔῈ 
ἄλγε {γιϑί Ἔνθ ἢἷ5 πιοβί ἱπεἰγηδίς ἐγιθη 5 δηα ποασαβί γεϊδνεϑβ. 

ΘῈ ἰ5 πε] ἔογ 1 δαὶ Ὀδοοτλς 
1ἀἰκὸ ἰἢς σαϊδοτγίηρπ οὗ δυγαταος ἔγυϊξ, {κὸ τὰς ρἰοδηΐηρε οὗ ἴδε νἱηίδβο. 
ΤΏΕσε ἰα ποῖ ἃ οἰυἴεσ ἴο εδῖ, 

Νοῖ δὰ εαγὶγ ἣς πὲ [ΠΥ 500] ἀε5ἷτοδ. 
Ῥίουβ δ45 ρεγίϑῃδα ἔσγοιι ἴδε ἰδηὰ, 

Απὰ οὗ ἴδε υρτίχϊ Διοπς τη ἴδετε ἰα ΠΟΏΔ. 
ΑΙ] οὗ ἴδοι 16 ἰὴ τδὶὶ ἔοσ Ὀϊοοά, 
Ἑδοὰδ Βυηῖν δὶ5 Ὁσγοῖδοσ πὴ ῖϊῃ ἃ πεῖ. 
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ΤΟ ἂο ενῇ τπον δνα τηδάς τεδαγ ἐμεῖς Βαβη 59; 
ΤΒε ῥχγίμος ἀδμδη β ἃ Ὀγίρε, 
Απὰ ἴδε ρτεδὲὶ ζδῃ ὄἼχργοβϑεβ ἴῃς ἀσείγε οὗ Ηἷ5 βου]; 
Ηε. .. δηὰ πον σαν ἰϊ. 
ἯΣ, Ῥεϑβὶ οἱ ἴδει ἃγε 'ἰκὸ ἃ Ὀσγίεσ, 
ΤΒε τηοβὲ ὑρσίσι οὗ ἔπεσ 1 ἃ πεάχε. 
ΤΕς ἀδγ οὗ ἐπεὶσ νἱβἰ δου οοσαθ8; 
ΝΟΥ ν|}} Ὀς τοῖς Ὠανος. 

ΡΌΤ ὯΟ οοηδάδῃος ἰῃ ἃ ἔτεα; 
Τιιβὶ ποῖ δὴ ἱπεϊπιδῖε: 

Ετοσι Ποῖ [δὲ 1168 ἱπ (Ὦγ Ὀοϑοσω, 
αυδγὰ ἴδε ἄοοτβ οὗ τὮγ τουτῆ. 
ΟἈΚ ἃ 8οη ἴῃ 815 ἷ5 ἔδίμοσ,; 
Α ἀδυχδίεσ σίβεβ ὉΡ ἀραΐπϑὲ Ποσ τοΐῖπεσ, 
ΤὨς ἀδυρμῖοσ-ἰη-ἰδνν ἀραίηβὲ ΠΟ τηοῖμογ-  π-ἰανν 
Α πιδῃβ εοηγεβ σὰ ἴῃ6 σδῃ οὗ ᾿ΐβ Οἢ Βοιιδ6. 

ΤὨς πιδαᾶβϑῦσε οὗ [86 Ῥοστὰ 18 ὑσενδιρῖν ἰτἰτλοίοσ, 84 }}}π|ς οσσδβἰ ΟΠ Δ] 
ἴο αἰπηδῖοσ ἃ5 ἴῃ δίγ, ΙΝ, ᾿ἰη65 σ δηὰ 2, δῃηὰ σγσβίηρ οπος ἴο [δἰ σα θῖεσ, νὶΖ. 

ϑι:. 11, πὸ 4. δε ἰεχὶ οὗ 51Ὁ. 11Π| 15 Ὁδα]υ ὑγεϑεσνοὰ δηὰ [85 ἴῃ. ἴδ σ 
ἀεβεοά τεβιοσαϊΐοη. Τῆς βίσορϊς ἤόστὰ οὗ ἴῃς ῥΐἷδθος 18 δγοδαγν ἄχεα ὈΥ 
νν. '- 5 ΜΈΪΟΒ 411 πδΌΣΑΙΠΥ ἰηο ἔθου 11Π 658 δδοὶ (ο΄. θῖεν., ..); ἰδ βᾶσὴς 

τηεῖσα δ[5 ψ6}} [σουσμουῦῖ, τ ἢ ἴῃς ἐχεεροῃ οὗ 58:1. ΠΙ, νδεσε ἴἰδς ἱεχὶ 

18 θογοηαὰ ΣΘΟΟΥΟΓΥ. 
ΤΏ ἕδεϊ (δῖ ἰῃς 5Ξἴ}]ε σδηροβ ἴῃ ν᾿ ὃ ἔτοσῃ τῃδῖ οἱ ἃ ἰδστηθηΐ ἴο ἴδδὶ οὗ 

8η δ άγσοββ 8 ἰῃϑυοϊοηϊ σοϑϑοη [οσΣ βερδσδίηρ νν. δ. 5 85 ἃ Ῥδγδ δὶ ἔσοσω 
ἰῃς οτἱσίηδὶ ρίεςε (νυν. 1.2), σι ὶἢ Μασιὶ (υ΄. Ὀυ., ΗρΡι.), οσ ἔοσ εἰϊταϊ πα ηρ 
ν. " δηὰ {τδηβροβίηρ ν. " ἴο ἔοϊϊονν ν. 8, ἢ δῖον. ἀπὰ αυ.. ΟΒδηρςε οὗ 

ῬΟΙΒΟῺΒ 18 ἃ ΨΕΙΥ ΟΟΙΣΤΠΟΏ ῬΒδποσηδηοη ἴῃ Ηδεῦτεν ἀΐβοουτθε (ο΄. Κό. 
δ ἰδεκ, 238 7..), 8.5 15 αἷϑο ἴδς σῆδηρε ἔσουτῃ οης 5γὶς οὗ δι ἄγεβϑβ ἴο δη- 
οἴδοῚ, Ἢ. Κ. ἔσοτι Δροβίορδε οσ ἀΐσεςϊ δα ἀγεββ ἴο ἡδσταῖδνε (Β58. 3444 4:12:. 
15. 2415 4.). 1 οοἶΚεοά ὩΡΟΩ 85 8ῃ δηπουηποεσσηεδηΐ οὗ σου αἰβαβίεσ, ἰῃς 

Ῥΐεος, οὗ οουγβο, πα 5 115 πηοϑῖ δίυσαὶ σοπο]υβίοη ἴῃ δι. ΙΝ. Βυὶ ἀϊ5- 
5,6. 15 ΟὨΪΥ ᾿ποϊ θη] ἰῃ [ΠΪ5 Ῥγορῆθογ. 118 τηδὶῃ Ὀυσάδῃ 15 σαῖθοσ [μδῖ 

οὗ ρστίεξ ἔος 15γ86]᾽58 ὑ᾽ ὕδ0]6 οἰσῃῖ. νν. δ: ὁ σοῃβθα Ἔν ἔογηι 8ῃ δηλὶ- 
ΠΟΥ διηρ σοποϊυδίοη. ΤὨς ρῥἱοΐυσε οὗ υηΐνοσβδὶ (1 5] ουδΙγ, ὄνεη ἴῃ 

τῆς τηοβῖ Ξβδοσεὰ δηὰ ἰηθϊγηδία Βυσηδη σε ΟΠΒ 105, ἰ8 [Πα ἴχυς οΟἸἰπιαχ. 
ὟΝΒαῖ εδῃ οοϊρασζε ψ] ἢ (15 85 ἃ 181 σδιι5ε ἴοσ ἰασηθηϊδὕοῃ ὃ 

ΤὮε π|6 ἴο ψὮΙΟΒ [6 ΡΤΟΡΏΘΟΥ Ὀδϊοημ8 15 ἀἰ ἄςυἷὶ ἰο ἀΐβοονεσ, ΤῊΐ8 

Βεςοη 158  ΠΟΙΪΥ ἱπάερεπάδηϊ Ἰορ Δ }}Υ οὗ θοΐἃ ἴδ ῥτχεςςάϊηρ δηὰ (δε ἴοἱ- 
Ἰονίησ. Ὑεῖ 15 σε πόσα! }ν οοποσάοα ἴῃδιὲ 653-19 δηὰ γ1.9 τηὶρἢ ΘΔ 51} δανς 
ΟΟΣ16 ἔσοσῃ ἰῃς βάση ἔτϊτης δηὰ (6 βατδ ΡῈ. Ὧδε 5816 ΙΟΓᾺΪ δπα ΓῸ- 
Ἰσίουϑ 5 1υδΔοη ἴῃ ζοῦεΓᾺ] 5 το εςςα ἰη ὈΟδ Ραβθασεβ. ὍΤδε ἕδςὶ ἴΠδῖ (ἢ 6 
ἡυάσταδηι 15 ἰοοϊκοα Ὡροη 85 511}} ἰο σοϊὴς (γ2) 8 οοῃβἰβίδεης τ ἢ οτἱχίη ἴῃ 
ἴδε ἔπιε οὗ Μίςδ; Ὀαϊ 1ἰ 8 ποῖ ἱποοηϑβιβίεηϊ τ ροβίεχις οσί ρίη ((. 
Ζς. 1318. χ4ι {. ΜΔ]. 241.). Ἴδα οδδῖρε δρϑίπϑι [86 συ ηρ οἶ45565 (ν. ὅ) 
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ἷβ κονία Ἔχρ σαῖς ἀροη εἰπε "8515 (οἱ. 31 δ- Ζε. στ δ. Ζρ. 23). ὙΠῸ 
ΕΘΏΘΓΑΙ οςοησϊίοη οὗ ἀεργανν ρῥἱοϊατεὰ Πεζε, δηα Ἔϑρεςῖδ!ν ἴδ ς ἐδ: 1} ]655- 
Ὧ6898 80 ὙΠ 66]ν ῥγανδίεπηὶ ἀγα ΤΟσα ΘΔ 51} δοοουηϊεὰ ἔος ἰῃ ἴδς ρΡοβίεσι)ς 
Ῥεσίοά [ἢδῃ δἱ δὴν ὑσγενίουϑβ {ἰπηὲ (οὐ. 15. τοἱ-ὃ ς6".--ς72 Μα]. 2115. 46 5. 
12, 14). Βαυϊ δ ἔυ]1εσ Κηονίεάρε οὗ [86 ὨἰβίοΥΥ οὗ 15γ8ε}} 158} 116 ἤδη 15 
ὨΟΥ͂Σ ΔΟΟ65510]ς ἴο 05 τηΐσῃϊ 5ΞΠΟΥ ΟἿΠΕΙ ρεσοάβ σι μεη βυς σοὨα ΠἸΟἢ5 
Ῥγονδι θὰ. 

1, 90Ν:] ὦ σννάγων; 50 ἮΝ; Βεπος ΕἸῈ. ΠΌΝὡ ΟΥ "ῬΌΜΞ:; 50 ΝΟΥ, 
σδῃ Η., θυ., Ηρι.. ϑδῖδν. 'ΔΡΌΝ:, ἑ, 6. ὑσίς. ψ 1} οἱ ἔθη. εραϊηρ; 58οὸ Ου.. 

ΗΔ]. ᾿ρΌΝ3.---ποῦ 2) Νον. γϑῦνγ. ΗΔ]. γυ»3; 5ο νδὴ Η.. ΕΠ}. γοῦν ῬρΌμ9. 
Ῥοηῖ, γοῦν, ἀτορρίῃρ 35. ϑῖεν. "ποῦν, ἔεπι. ῥρσίς.; 8ο Ου.. Ηρε, Ὁ». 
--Ἰριν] ὦ οἴμοι πὸ ΡΝ, ΟΥ̓ἽΝ.-π 722] Οὐ. "2 1) ν.- Ὁ2] Μασίΐ, Κο), 

[011]. ὦ. Νῖῃε οοὐά. οὗ ὦ δανε ἃ ἀουῦδὶο χοηἀογίηρ, νἱΖ. ἡ γυχή μου οἴμοι 

ψυχή.---Δ. ὩΝ] Α4., Σ Θ ἐκλέλοιπεν.---..Ὁ] “Ὁ οἵω. δυϊ βυδϑβιαϊεϑ 
ἴῃς ςοἕ. δος. ΔΕεσ Ἰ2 ὍΜ᾽.--οΊ} Ὁ] ὦ δικάζονται τα 22.".---Πν Οἵ. ὃπ.-- 
γ}}} ὦ ἐκθλίβουσιν -α γγχ".---. ὦ ἐκθλιβῇ, ρετδ 05 ἃ ἔσες τεηάείηρ. Ἦ 
αὐ »πογίφηι. ἴ (Ὁ ἰο ἀεείγωοίίοη. Α4.. Σ ἀναθέματι. Τ). ἸΌΥγ2. ῬοΣΙΕ8, Ὁ5Π; 

50 Μασ, Νον.Κ (Ὁ), συ..--83. γη ὑ»} Κα. τὴ ἢ Μασ, γσο; 5ο ΝονΚ, 
δῖεν., Οαυ., )υ., ρει... Ἐ (τεδῖβ 85 ἴῃ Ἵβίσ. τὰ “05, ποῖ ϑιδηΐηρ (ἢ ς 
ΔΙ οἷς, δηὰ τραῖτοβ ἰἢς τ οἷΪς ρῶσαβε ἴῃς οὐ]. δος. οὗ 2"05..---ΟΏ9] Εα, 
ὅλο, ἢ ὦ Ἡ Ὁ; 50 ὈὨαδίβε, Βαυεσ, δεῦ., Ἧε., Κυ., Νον., Οοσίξαι. 

Μασ, ϑῖεν., συ., Ηρί.. Ηδ]. Ὁ}}8.--ῶ θυ") Κα. 15 .5, τὶ ὦ ὀτοι- 
μάζουσιν͵ Ἔ ἀΐοιιπέ δοπμηι; 80 Βδυοσ, Ταγίοσ, Ἧε., Μασ, Νον.Κ, 
5ῖεν., συ., Ηρι.. Ια ὦ ᾿ηϑβοσὶ ἃ πορδῖνε Ὀείοσε ἴῃς ἱπί. δῃηὰ ἰσεδὶ ἰηΐ. 85 
ἃ Ῥζίς. ΟΣ Βηϊΐε ἔοστωη.0 (Ὁ ἢδ5 ἀουδὶς σεηδοσίηρ οὗ 2. Ὁ), νἱΖ. 7οῪ ευἱδ ἐδ γ 
"πάλε γεαᾶν ἐπεὶν παπᾶς, απὰ (πεν ἀο ποὶ ροοὰ.---κο] Τὶ δα ά5, ρίνε.--- 
3 ὈρΦ. Οὐ., σι Μασί, 85 ἃ ρίοββ οὔ ζῆ; 59 Νον.Κ, δῖεν., Ου.. 

Ὁ ὦ ομπὰ ἐπε ἡμάρε Σαγ5. Νοῦν. δὰ ὰς Ὁρϑ. Ψϑδη Ἡ. οὔ. 1 δηὰ σγδαϑβ "Ψ 
οδ͵. δες. οὗ ὅκν.---οὔ 3] Φ εἰρηνικοὺς λόγους, Ἢ ἐμ γεδάεηαο επί. Σ 
ἐν ἀνταποδόσει. (ὦ ρίνε α δγῖδε.---ΥΣ] Φ οτα.--- 31] ὦ ἐλάλησεν. Σ 
λαλεῖ.--- 15] Οπς ςοὐ. ΠΝ; 80 Οσ.. Μασ, Νον.Κ, γγλπ, δῖον, Ου. 

γῆλιπτν Ὑ90)] Ματστῖ, ρρπ; 80 Νον.Κ. δῖον, ὅυ. υῶρὴ» ΡΟ Ὁ5, 
--ΛΉ 2» .}] ὦ καὶ ἐξελοῦμαι. Ἐ οοπέμγδαυεγμμέ ἐστι. Ὁ ςοπηεςβ τ] 

ν. 1 δῃὰ σεπάοσβ, σπμά ἐλμεν γε]εοί ἐμεὶνγ ροοὰ τὰὸό ὭγΥγινν.. Σ καὶ κατὰ τὰς 
δασεῖς ἡ δασύτης αὐτοῦ. χε. ΓΙ; 30 Οτ,, Μαγί, Νον.Κ, δίεν., Ου. 

Γλπ. ἘΔ]. ἈΠΡῚΣ, Ἐ. ἩΠ3Χ); 80 Ἐ]8., Ῥοηξ, νδῃ Η.. θα. ἸΓΆΧ)).--- } ἢ] 

Ηρίι. πην".---ά.. Ὁ22] Εο. σοῃποοῖβ 11 ν. ὅ, [0]]. “Ὁ, δὰ γοδαβ Ὁ") 25, υβίην 

ἴὰς 5υθχ οὗ ἴῃς ῥγεςθαϊηρ νΌ.; 380 ΕἸΒ., Ῥοηξ, νδῃ Η., Ηρίῖ..---ρῦσθο] ὦ 
ὡς σὴς ἐκρώγων --ὶῖ ἦγ. Αᾳ. ὡς βολίξς Ἔ γμαεὶ ῥαϊγις. Κα ἶξε α 

γαρ. ὦ ας ὕγοπι α ἐδογηδισῦ. ὯΝ 6. δ ο.--ῦὸῈἡ] Ἐά. ογνν, στ Τ05., 

ΠΠουρΡ., δῆς, Βδυοσ, Υε., ΟΣ... Νον., Οοσγίξαι. Μασγι, Ηδὶ., ϑἷεν., 

συ., θυ.. ὦ καὶ βαδίζων. (Ὁ τολίονε ἐδ ἰογη π᾿ ῥίδοεϑ.--- 000} Ἐαὰ. 

ΠΌΌΞ; 80 ΤΑΥΐοσ, Ροηΐ, Οσ., Νον., Μασ, δῖεν., συ., θα.; 3 δῃὰ Ὁ 
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δανε Ὀδδ οοηξυβοα ΠοΙῈ 88 ἰπ χἷΣ; ο΄. Ἐ, Σ, ὦ. ὦ ἐπὶ κανόνος « 
πσϑῦ. Σ ὡς ἐξ ἐμφραγμοῦ. (Ὁ ὃγ ἐδ »ιοίδε, ἃ οοῃ)]εςίαγαὶ σεηάεσ- 

ἰηρ οὗ ἃ πιϊδυιπαετβίοοα ἰεχί. Ἐ σμαςὶ τρίπα ἀδ 5696.---Ὁ}} ὦ ἐν ἡμέρᾳ. 
Μασιὶ, ϑίεν., Ου. οἱ. 88 ρ'οββ.---Ἴ Χ.}] ΟΥἿΔ. 85 ρίοββ, τ Μασ, 

Νον.Κ, ϑῖεν., αυ.. ὦ σκοπιᾶς. Ἐ «ῥεοιμαϊἑονὶς μας. Ὁ ἐδ τυαϊοδηιοη. 
Ταγίοσ, Ἤ 9 γ5. Ἐπ. Ὁ ΣΌ. Οστ. ὌΡΣ.--ἼΠ1ὸ0) ΕΑ. Ἐστρη, ἢ Μασ, 
ϑίονυ., Νον.Κ, σὰ, θυ... Εὺυ. αηὰ Νον. οὔλ. 85 β'οβϑ ὉΡΟῚ Ἴ ΟΣ. Οὗ οὐαὶ 

οδαί, αἱ ἐκδικήσεις σου; Ὦδηος Ματχί, δῖον. Νον.Κ, θυ. δηὰ συ. ἰηϑεσὶ 

γῇ Ὀεΐοτο "Ρ0.---ΟΙΞ.2)0] ΟΦ κλαυθμοὶ αὐτῶν͵ ἀετὶ νὶηρ ἔτοσα 1522, τόδ ; 5ὶπ- 

ἐἸασῖγν Ὁ. Ἐ νασίδιας φογωνι. Οοά. Σ7 (Κεηπ.) ὉΠΌ3Ὸ; 8οὸ Εὰ.. Ηδὶ. 
πρη50.--δ. ΝΜ. .. ΚγῈῊ ὦ Κα ρ]..-- Ὁ τεπάοσ ν. ὃν ψεσγ ἔγθεϊυ, 6. Κ. 
Φ, ὕγονε ἐᾷν δεάζείίοιω, δειυαγο οἵἩ οπέγεδίπρ απγίδλπρ ἰο λεγν---Θ. ν2))Μ] 
(ὦ ἐχθροὶ πάντες. 

ΒΕΓ. 1 ἰπηίτοάυοοϑ Ζίοη εν δι ην ἰῃ ἄρυγαῖδνα Θρθθοῦ [ἢ6 ἰοἰδὶ 
ΔΌΞεηςΕ οἱ Γρῃξδουβη 655 δη ἃ (γα ἢ Διο ΠΟΙ ΡΘΟρΪο.---ἴ. ἴ77οε ἐς 
πε] ἔργ 1 αηι δεοοηις ἰδὲ ἐμ ραϊμεγίπερ5 οἵΓὨ ἐπ: δωηηηεν ὕγωΐ!, κέ 
ἐπε ρἰεαπίπρς οὗ 16 υἱαρε)ὶ Ζίοῃ 58 ἴῃε βϑρεάκεγ; [6 ἰδησυδρε 
58 ὙΏΟΙΥ ἱμαρργορτγίδίς ἰῃ [6 τηουτῃ οἱ Ὑδσμεἢ; ΤΟΙ 5 1 ἴο δ6 
ΘΑ 5:1 αἰγὶ θυϊοα ἴο {πΠ6 Ρῥγορμεῖ Ὠἰπηβο]ῖ, Ζίοη 8 ἃ5 ἤδη [ἴῃς ἔγυϊί 
Ὠαγνεϑί δηά [π6 νἱηΐαρε δγὲ οοϊῃρϊείεϊυ ραϊῃεγεά.---Τ λεγε ἐς πο α 
εἰμί ἰο ταί, ποί απ ἐαγὶγ ἤρ 1λπαὶ τιν Ἑομὶ ἀ651765] Τὶ 15 πη θο65- 
ΒΔΙῪ ἴο ἀτῸρ [86 5 ΠΧ δηὰ τεπάοῦ “181 ΔΩ ομθ ἀεδβίγοβ, σἢ 

Μαγί. Τβε ἔσυτε 18 ρΕγθ Εν ἱπ 6] 106 ἃ5 1 σἰδη 8 ἰη ΑΗ. ΤῊΪ5 
οἴδυδβο βου ῃ4ῖ Ζίοη ἀο68 ποῖ ἀφ η Εν Πογβοὶ ἢ (ἢ οσ ΠΚοη ΒοΓβοὶζ 
ἴο ἴῃς Ῥᾶγα νἱηεγαγβ δηὰ ογομβαγάβ, δυΐ γαίμεσγ ἴο οὔς δρρεδγην 
ὍΡοη ἴδ 806 ὴ6 566 Κίηρ ἔγυ δίίεν 1 15 41} σοθε. ΤῊΪβ ργερῃδηΐ υ88 
οὗ {πε ραγίίοϊα οἱ οοτωρδγίϑοῃ 15 σοσῃταοῃ ἰη Ηδῦταν, 6. ρ. Ῥ5. τ8 
70. 385 σῃ. 445. 

ϑέσ. ΠῚ ἐχργθβϑϑθβ [ῃς βᾶτης ἱδουρηΐ ἃ5 517. 1, Ὀυΐ ἰῃ ῥἱαΐη, υἢ- 
ΓΑ ϑίδ κ Ὁ]6 ἰοστη8. “ὝΓΒΟΓΕ ἰβ8 ποηα (πδι ἀοείῃ σοοά, πο ποῖ οπμθ.᾽ 

--.(ἂ«Ζ. ΤἼῖε ρίομς μας ῥεγίεἠμεά ἤγοηι ἐμ ἰαπᾶ, απὰ οὐ ἐμὲ μῤνίρἢ ἀπιοπρ 
πιο ἰἤεγε ἐς πομεὶ Οὔ. Ῥ8. τῇ 15. 5. ὙΠα ἴοσγα “"ρίοιιβ8᾽᾽ ἀοεβ8 
ὩοΟΐ ΔρΡΡΘΑΣ ὈΓΟΓ ἴο 6 πα οὗ 7εγεγαΐδ δηά ᾿ευϊεσοποσαγ; ἷΐ 
ΟΟΟΌΓΒ ΟΠ ΘΗ͂Υ ἰῃ Ῥ5Αῖτη8. [{ ΕἸ ρἢ851568 (ἢ ῥγδςίςδ] 5ἀς οὗ γε - 
Ἰίσίοῃ 88 ἰΐ πη45 ἐχργεββίοῃ ἰῃ Κἰηάηθββ δηὰ Ἰουδ Υ ἰονναγά πηθη. 
ΤὮο “ρου ̓ δηά ργρη ς᾽ ἀγα ([ἢ6 στδρθϑ δηὰ ἄρ οἱ ϑέσ. 1. Τμὲ 

ἴεστῃ “1δη᾽ ΔρρΡ]ΐε5 ἰο [βγεῖ οἷν, ποῖ ἴο ἴῃς ψοσὶα δἱ ἰαγρε; δηὰ 
[86 σουρσοβοηβϑῖνα ἴθστῃ “τη Δ᾽ ἱπο]υ 68 ΟὨΪΥ 5 οἢ ταργαβοηϊδ- 
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νεϑ οὗ [86 ΓᾶςΕ 88 8ΓῈ ἴο δὲ ἔουπμά ἰῃ 5τ86]ϊ. Τῆς ῥγορβεῖ 85 Ὡο 
ΠΟΏΟΕΓΏ ἤεγα ὙΠῸ ἰμ6 τοῦ] ἰὴ ροηεγαὶ δηα Ρ853568 Π0 ἰιάρτηοῃί 
ὍΡΟΣ . Ι5γδ6] δ βογὺϑ8 8]} ῃἷ5 ἰῃίεγεϑί.-- -α ἢ οἵ ἐδιοηε ἰδ ἐμ τυαὶ! 707 
δἰοοδ] (,. Ηο. 65". ὙΤΠε ἔφυγα οἵ (6 Βυμῖοῦ δηὰ ἷβ8 ὑσεὺ 8 
Βογὸ Δρρ] δα ἰο [8ε ἀενίοοβ ὙΒΟΓΘΌΥ οὔ 5γδοὶϊϊα (8.65 δαἀνδηΐαρψε 
οὗ Δηοῖ ε Ὁ ἴοσ ῃ15 οὐτῃ ὑγοδί.-- - σοὶ μμμῖς πὲς δγοίμον αὐἰδ α πεὶ] 
ΟΥ. ΗΡ. τ1τ᾿5 (- Ἐς. γ5. Ὑϑε Ὠυηίεγ᾽8 πεῖ γταΐμεγ (βδη ἴῃ ἄβῃεγ- 
ΠῚΔΠ 8 18 ΡΓΟΌΔΟΪ τηθϑπΐὶ ἢεγο. Τα ρτεεᾶ οὗ [ῃ6 ΡΕΟρΙῈ 5ἴορϑ 
βῃοτγί δί ποίμίηρ; ἔγδίθγηδὶ οὈ] ρδοηϑ ἀγὲ ἱρῃιοσεὰ δηὰ νἱοϊαίεὰ 
ἴῃ [86 πιδά τι} ἴοσ ραίη. 

Θίσ, ΠῚ βρεςοῖβεβ ἀἰϑ ΠΥ ἴῃς Κίἰηά οὗ οτῖτηεβ {πΠ6 ργενδίεηςε οἵ 
ΩΓ ἢ Ζίοη 5 θεν ηρ, νἱΖ. ὈΓΙΡΕΙΥ οὗ ἴῃς Ἑςουτγίβ οὗ ᾿υδέϊος δπὰ 
οοηβεαυδηΐ Ροσνεγβίοη οὗ ἰδ δηὰ ]υϑϊςε.---ϑ,ι Τὸ ἀο εὐ πεν 
μανό »ιαᾶδ γεαν ἐμεὶγ μαμα5)] ἈΪ 8 ἁηίγαη 518 016. Τί 888 Ὀεδη 
Γεηάεχεά: ““Βεβιἀεϑ ἀοίηρ εν} ἱμοσουρηὶν τ ἰΠεῖγ μδηα5᾽"}Ὲ 
“ὁ δοοουηΐ οὗ {π6 τηϊϑάεοα οὐ [6 Παη695---ἰο ΔΚ 1 ροοά---ἰῆς 
ῬΠΏςΕ, εἰς.᾿ 27 “δεῖν Βα άβ ρὸ ουἱ ἴο ΟΥ]}, ἴο ἀο ἱξ δαγῃθδι 
ΒΟΥ τοᾶςοἢ ουὔἱ ὈοΟΪῈ πη 5 Δέογ ον] ἴο τῇδκο 1 ροοα᾽ ὃ. “1Βεἰγ 
Βαδηᾶβ ἃγὰ Ὡροὴ (μὲ ΓΟ 15 ον] ἰο ἄο 1 αἰ ΡΟ ΘΕγ. ἘΚ Βυϊ [ἢς 
στατωτηδῖοδὶ αἰ" ου 165 ἀγὲ ἱπϑΌΡογθ]6. Τα (πουρῃῖΐ οὗ ἴπε ἰεχὶ 
83 Θπηοηἀοά ἰ8 (ῃδἱ οἵ 76. 431,33, ΤΊ 15 [ῃ6 ἀ6] ]θεχαῖα ρυγροϑα οἵ 
ἴῃς δοςσυδβεά ἴο ἀο εν1}; {8 6Υ ᾶνε ἰγαϊηθα δηᾶ εαυἱρρεὰ {πειηβεῖνεβ 
ίο ἴδδὶ επὰ.--Τὴες ῥγέμπος ἀεπιαμάς α ὀγὶδε) ἱ. 6. ἴὰ 158 σα ρδΟ  Υ͂ 885 
Ἰυάρε; σ΄. 2 8. 1.28. 11. 2.56. ΒΥΡΕΙΥ ἰ5 51}}} [ἢ ουϊδίδπαϊηρ νἷςα 
οἵ ογϊεηΐδὶ ρονεγῃγηεηίβ. 448 ἰπϑεγίβ αρα ἐπε μά ρέ αἴτεον “ἴῃ ῥγίηςε,᾽ 
ἃ μ͵ο55 ἱη οί ρ [Π6 τίη ς᾽ [ἀ]ς4] υποοη. ΑἸ ἰηἰεγεϑθηρ δί- 
ἰεπιρί ἴο ἰηἰεγρτεὶ 4 ἰ5 (μαἱ οὗ Ρτοΐ. Μοιτίβ 1δϑίγονν, 7 γῃο νου]ά 
δϑϑῖζσῃ ἴο {86 ρασίοἰρις Ν᾽ (πε τιδαηΐην “ ῥτἰεϑί,᾽ ἐ. 6. ὁὔ8 γῆ 
566 8 ογδοΐββ, δη ἃ νου] ἰσοδί Ὁ, 85 ἃ οογσγυρἝοῃ οὗ βϑοπιε νοῦ, 
50 ρείηρ [86 τεπάδγίηρ, “(6 ῥηηςε, ἴμ6 ῥγίεϑί δηά ἴῃ ἰυάρα... .᾽ 
Βαυΐ ἱηρεηΐοιι8 85 (ἢ15 15, 1 [4118 Ὀδοδιιδα βιιοἢ 8 ι156 οἱ [18 ρατι- 
Εἶρὶς ἴῃ Ηδῦγενν σδηποί 6 ἐσ δ Ὁ] 8864, δηὰ Ὀεσαυβα (6 ρΡᾶγα}]6] 

ΥΠ τ ἢ 118. ρατεςῖρ!ς ἽΣἼΠ ἀοπιδη 48. ἃ βἰπυϊασ οοπβίγας!οη 
Πογο.--ἀ μὰ 16 ργεαὶ πῖαρ ἐχῥγοδϑες ἱπὸ ἀεεΐγε οὗ μἷἶς σομῇ Τρ τς ἢ 
Δη ἃ ρΡονεγία] τᾶ κα Κηόντῃ [Πεὶγ τ βἢε5, δῃ ἃ ἴΠε686 ἃσγε οδττία ἰηΐο 

Φ ἨοδοῃΠ.. 1ῈΕν".. ζ Οι.. 

ὃ ὕπ.; 5ἰυυ!ατὶγ Οαβρ., Κ.. Φ ἘΝ... {|082. ΧΙΧ, ος !. 
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εεςς ΕΥ̓͂ [86 οσουγίβ, ψοϑε ᾿υἀριηθηῖβ ἃγὲ [ῸΣ 838416 ἰο (ἢς Ηἰρμιοϑί 

ίαάεγ. Τὰ πογὰ “"ἀδϑίγε᾽" 15. δἰτνδυβ υϑεὰ οὗ ΕΥ1] τ ΐβηεβ. [15 
ΡΟΒ510]6 [μ8. “δε στεδῖ πγδη ᾽ 18 δὴ οἴιεϊαὶ δηἀ {μδ. (ῃς τηδδηΐηρ οἵ 

(86 ῥῬῆγαϑε 15, "86 σγεαῖ πηδη ἀδοϊ68 δοοογαάϊηρ ἴο μἷβ οὐ νος κοά 
ἀεϑῖγεβ.᾽ Ὑδ6 ῥγοηουη ΣΝ Π ταδί 6 ἴα ἰκοη τ] [815 Πης 1 ΑΙ ἰ5 
οοττεοῖ; ἴΠ6 τεηδεσίηρ βοὴ νου]Ἱά θ6, ““δηά 88 ἴογ (μ6 στεδΐ ἤδη, ἢ 8 

ΟΧΡΓΕ5865 186 ἀεβῖγε οἱ ἢἷ5 βου],᾽ (86 ργοπουῃ Ὀεΐηρ εἰηρῃδές; θυΐ 
ἴδε Ἰεηρίῃ οὗ [86 Ἰης {ΠπογοῪ ῥγοάυςοα δηὰ ἴῃ6 ὉΠΏΘΟΘΒΒΔΙΥ δΠ- 
ΡΒ4515 ᾶγὲ δρδϊηϑί 315 διταηρεηεηΐῖ. ΤῊ6 ργοημουῃ ἢ88 Ὀεδῃ ἰδκθῃ 

ἃ ἱηΓ6 5] γΥἱὴν ἴῃ6 50 ΠΣ, νἱΖ. “ἀδβῖτε οὗ ἢ15 οὐχ 5001"; Βαϊ [ἢ]5 15 
υη- ΗΕ γαϊς. [10 βθ 8 δεϑβί ἴο γεζασγά ΝΠ 85 ἃ ἱγαρτηθηΐ οἵ [με ἢγβί 
Ρατί οἵ ἴῃς [Ο]ονσίηρ πὸ τὶς μ85 θεδα ἰοβί ογ οοττυρίεα Ὀεγοηά 
τεςορῃῇοη.--Ηό. .. αμά ἱπέν τὐυεαυς 1 ΤὨΪ8 ᾿ἰπ6 18 ῥδΙΕΥ 
ΓΑ βϑίησ, δηἀ ψῃδῖ Γεπλδ᾽ 5 5 Οοὔβοιγο. ΤῊ νεσῸ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥῪ ἤοΓΕ, 

δηα 118 πηθδηΐηρ πλι5[ με σοη]οοϊυγεα ἔτοσῃ ἴῃ βυ βίη νε8 “Ἰεδ γ᾽" 
δηἀ ““ςογά,᾽ ἰοσιηδά ἔγοπι [6 β8ηι6 γοοῖ, δῃὰ ἴγσοπι (6 σοηΐοχί Πογα. 

ΤὨδ οππεηἀδίοῃ “Ρεγνεγί"" (υ. 5.) 15 αἰἰτδἀςῦνο, θυζ ἰῃ 80 ἀποογίδ ἢ 
ἃ ςοῃΐεχί ΠΟ ΟΕΓΙΔΙΠΙΥ 85 ἰο ἀείᾳ1}5 15 ροβϑῖθϊθ. ΤΒδ ϑ0 ΕῈΧ 8ρ- 
ΡΔΓΘΠΓΥ τοΐεγϑ ἴο ἴἢ6 ψὶοκοα ἀοβῖγε οὗ ἴπ6 στεδῖ, ψ Ώ16 (86 5υδ]εςί 
τηυβὲ θῈ [Π6 Τοτηρὶποα οΪ45568 τεργεϑοηϊοὰ ὈΥ “ἴἢ6 ῥσχίηςς᾽ δηὰ 
“(ἢ ρτεδί τΏ8η,᾽ σψῇο ἰορείθεσ ὀνεγοοῖθ 811 ορροβίοῃ δῃά οεἰγ- 
εὐανεηΐ ἴῃ τἰρῃίθουβ ΡοοΥ. 

δίσ. ΙΝ ἴῃ 115 θγϑῖ μ4}{ βυγηγηδγϑε5 (ῃ6 ἀδηυποίδίοη ἃρ ἰο ἴῃ 6 
Ρτεβοηΐ ροϊηΐ, πα ἰῃ 118 βεοοηά 88] (Ὠγεδίβῃβϑ ἴῃ6 ψὶοΚοα Ὄρργεϑ- 
5οΓ8 1 Ραμ ἰβῃπηθηί.---4. ΤῊ δεεὶ οὐ ἐλιδηε αγὸ ἰζε α δνίο] (Οὐ. 
2 5. 22 7, ὙὨΘ σοιηρδγίϑοῃ 15 ΡγΟΌΔΌΪΥ ἀουδ]ε-εἀρεα, μανίηρ 
Γοίδγθοηςα ἴο ἰῃ6 ΣΟ ρΡΠ658 Δηἀ 5ΞῃδγΓρηθ655 οἱ ὈΓΘΓΒ Δη 4 450 ἴο {Πεὶγ 
ΒυΞΟΘΡΕΈΡΙ ΣΕΥ ἰο αυΐϊοῖ σοτιδυβίοη; σ΄. ΕΧ. 225 15. οἾ" τοῖῖ.---ΤῊς 
γηοσί μῤγὶρἢ! οὗἨὨ ἐδιοηι ἴα α ἠδ ρε] Ἑοτ ἱεχί, νυ. 5.. ΑΪ -- “τοογε 
Ἶυδὶ ἴδῃ ἃ Ββεάγε,᾽ ψῇ]οἢ 18 οηβεηβδο. ἘΝ. “(δε τηοϑὲ ἀρτγὶγῃΐ 
5. ΟΓΒΕ (ἢΔη ἃ Βογη- θά ρο᾽ σδηηοῖ ρΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 ἀογνεά ἔτοπι Δ; 
ΜΏ16 ΕΝ πλ., “1η6 5ἰγαϊρΐεβί 15 85 1 εγα ἴΆΚθὴ ἴγοπὶ ἃ ἴδοσ- 
Βεάργε᾽ 15 Ὡο Ῥεϊίζεγσ. ὮΝ Βεῖμοσ [ῃ6 Βεάρε 5 πεμ Ποηδα 85 βυρρεϑί- 

ἴηρ 8η οὐϑίγιςοη οΥ ἰη)υγίοιβ Γου ρθη 55 σδηποῖ Ὀ6 ἀείεττηϊη θά; 
ο΄. Ῥν. τι.8.--τῷτ΄͵ῖγμε 46} οἵ ἰμεὶγ νἱομαϊίοη σοηιδς, πισὶυ αὐ} δὲ ἐπεὶ 
λανοο ΤΒε ἄδγ οἱ Ὑδῆν ἢ 15 ἢογα θεΐοσγε (6 ργορἢῃεῖ 8 τη, [Πδ 
στοαὶ ἀδγ οἱ Ἰυάρτηεηί (πὶ εηραρεα [Πε διε οῃ οὗ ἴῃ6 ῥγορῃεῖβ 
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ἔτοτῃ ἄσγϑί ἰο ͵48ι; οὐ. 15. 225. Ηδηςς ἃ ρἷοβ8 πιδ]κ65 4Ἐ τεδὰ, 2}ὲ 
ὅσ» οἵ ἐπὴν τυαϊοληηδη (ἰ. 6. ἐὰν ῥγορλοίδ), ἐδ υἱομα!οη σορι65] ΜΟΙ 

5 Ροοσ Ηερτεν. Το βΒυ8χ τχυϑὲ ἄρτοὶ ὙΠ} [Πο56 οἱ [6 ῥγεςδά- 
ἷηγ δηὰ ζο]οσίης 11π65. 

ϑέγ. Ν' δραπάοῃϑβϑ ἴῃ ἴοσγτῃ οἵ {8ε ἰδπηθηΐ ΏΟΪΥ δηα Ρᾶ5565 ονοῦ 
Ἰηΐο αἰγεςΐ δά ἀγοβ8, ςδυπΠοηΐηρ σοὶ 15γϑοὶ τε ἴο θενασε οὗ [ΓΈ ΟΠ ΤΥ, 
εύθη ἴῃ (ἢ Βεδτί οἱ ΠΪ5 τηοβί ἀθασῖν Ὀεϊονεά.---δ. Ῥω πὸ οοπβάξηοε 
ἐπ α "γἱεπμᾶ ; ἱγωδί ποί απ ἱπίμηημαϊε] Ἐτοτὴ ἴδε [το ἰῃ σεπογαὶ (Ὁ) 

ἴο ἴῃ6 Ῥοβοπὶ ἔτη δ ν), [86 Ρῥσγορμεδῖ ὑγοοβθαβ ἴῃ δϑοθηάϊηρ 

5806; ΠΟΩ6 18 ΟΓΩΥ οἱ οοηβάεηςο, ποῖ ὄνεῆ ἃ τη δη᾽8 ψ1{6.--- γοηι 
μεν ἱμαὶ 165 ἐπ ἐδ) δοδοηι ρμαγὰ ἐδ ἀοογς οἵ ἐδ) τοι] ὙΠοΓε ἰ5 
ΠΟ ίηΐϊ ΒεΓδ οὗ ΔΩΥ ἱπίε ἤοη ἰο οΑϑῖ ἃ 511Υ ὉρΟ ψογηδη κίη ἃ ἰη ρθη- 
ΕΓ] ἃ8 ὕῃ 806 ἴο Κϑδρ ἃ ϑεοζεῖ; 1 158 5 ἸΡΙΥ [86 ογονχηίης ῥγοοί οἵ 
(δ υμΐνεγβαὶ [41 Π]|688η655. Ἐοοσαάδ᾽β νίενν (Πδὶ ν.δ ἀερὶς5 ποί οχίϑί- 
ἱῃρ σςοπαϊ οη5, δυΐ ἴμοβα (δἰ 5}4]1] σι ροσνεπα ἰῃ (Ὡς ““ἀδγ οἱ (μεὶΓγ 
Υἱβιιαἰίοπ,᾽" 5 μοὶ πϊπουΐ ἰουπάίοῃ; ο΄. ν. 34. 

Ηδνίης υἱἱξεγοεα (ῃ6 ναγηΐηρ ἴῃ 5.7. Υ͂ [6 Ργορμεῖ ὑγοςεβθάβ ἴῃ 

ΘΓ ΝἿἼ ἰο βἰδίε ἰμ6 ἔδεῖβ ψ Ἐ]Οἢ πᾶστδηΐ ἢ δάνίςθ.---Θ. Σὸν 50π 
ἐπδε ς 7α{}670}] Α Ἠείηουβ οβεπος ἴῃ θη ἶς ἐγεβ8; ο΄. Ο(οάς οἵ 
Ηδιητηυγαθί, δὲ 186, 192, τος; ΕΧ. 202 41 17 Ὁι, 21,58. 1νν. 20" 
Ῥγσ, λοῦ.--- αι εν γίδες μρ ἀραΐμδὶ πον πιο με] ΤῊΣ βυ δ πιϊϑϑῖνο- 
1655 οἱ ἴῃ6 ἀδρίογ ἴο ΠῈΣ ρδγεηῖβ 15 ΜῈ} Σ]υϑίταῖοα ὈΥ 16 πγᾶτ- 

ΓΑρο συϑίοπη8 ἰῃ δοσογάδηοα τ] ΜΒΙΟΩ ἴΠ6 ἀδυρηίογ᾽ 8 απ τγἃ8 
ΔΡϑο ἴεν δὲ ἰῃς ἀἴβροϑαὶ οὗ μὲσ [δίμεγ; οἵ. π. 2415, Ἠὲεν βυῦ- 
Ἰεςοῃ νγὰ8 τῆογε οοτηρ]είς ἴμ8η {Παἱ οὗ [86 80; ΠΟ ΒΘ ΘΏΓΥ ΒΕΓ 

ἱπϑυοσγαϊηδίοη νου ὈῈ σΟΥΓΟΘΡΟΠΟΪΉΡΙΥ ποσὰ βῃμοςκίηρ.--τὴξ 
ἀαωρἠηϊΐεγ-η-ἰαὶυ αἀραϊπ5έ μον τιοίμεγ-ἐη-ἰαῦ] ΤῊΣ 1468] τοἸδ 5810 
Ὀεΐννεεῃ τιοίμεγ- ἢ -ἰδ Δη ἃ 80η᾽8 Ὑ]ΐε 15 γενθα]θά ἴο 18 ὈΥ 186 
βίοι οἱ Εὐυς δπὰ Νδοιι. Τα τοῖο ψὰϑ8 σταηΐθα δὈϑοϊιυζε 
ΔΌΪΒΟΓΙῪ ονοῦ ΠΟΙ 808 ψ]1[6.--Αἰ ῬΙΟΜΣ ΘΜΘΗΙ 65 αγὰ {6 πιεη οἵ 
μῖς οιυρ μομ56] Νοῖ τη ΓΕ 8 βϑεσνδηῖβ ΟΥΓ βἷδνεβ; ὃδυΐ 4130, δῃά 
«Πἰεῆγ, 818 ποαγοϑί γεϊδίῖνεβ, [Ὧ6 το 8 οἱ 815 οὐσῃ ἔδῃγ. 
ὙΠ νν. δ 5, σ΄. Ονἱά, Μείαηιονρ). 1, 144 ἥ-.. 

1. δ κ] Αραΐῃ ἱπ 70. τοἱβ; θοΐα πιο ἐχργεββῖνε οὗ χτὶεῖ; ο΄. Α 5537. 
αἰ ἢ; ἸΚὅ. 11 ». 2:6. ΡΝ] Οὐ ἀ., ο΄. δῖ8.}1. 1) -σὰ 1Κ] Οἰσουτ- 

δίδηῖὶ οἶδας, πὶῖὰ ἴῃ οτος οὗ ἰδς πορδίϊνε οομἰπυΐπηρ ἰῃ [0]]. εἶδ .56.--- 
9 κὉ] 1Ιηἴ. τὶ Ὁ [68 ἔοτος οὗ ἃ ρετυπάϊνε; οἱ, Κ. ὃ 498...---«) ΠῸῚΚ] ἘΕΙ, 

-»---- --ὄ..ἡὕἥΣ-Ὁο........--.».ττὉτ5..Ὸ ᾷϑ.“΄΄.΄’ὃὔὃἥ,... . ---.-. ..ὕ.Ψ.... 
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εἶδυβε τὶ ἢ τοὶ. ρασιῖςϊα οταξιϊο; Ος85. δ 16 5.--Φ, ΟΠ] Αος. οἱ ἱηβίσυτηεηὶϊ 
(68. 111 4. Κι δ, 1.22.υ,. (ἢ]9 15 [ῃς 801]6 Ἔχδιηρὶς οὗ [ηἷ8 οοῃϑίτυςξου, Ὀυΐ 
δηδίορουβ υβαρε ἰβ ἐουπὰ ἴῃ 70. 195 ῬΒ. ς18 ςαῖ.,--3. ΟἿ Ψ5] Αος. τὸ Α͂Ι 
(ηἰα ἰ8 ἀδερεπάεηϊ ὕροὺ ὕνθ, σι Ὡς ἰ8 ἴο Ῥς υπάογβίοοα τ ἢ ορφα; Ὀὰϊ 
" πΦ Αἰ τ γ5 ΔΡΡ 68 ἴο ἴῃς οοπβυ ηρ οὗ ἀεὶ ᾿Ὠσουχῇ οσδοὶεβ, Ὡς ἢ 
5 υηϑυϊαῦ]ς Ποτο. 52 18 ρὑσοῦδο ἀυς ἴο ἰδἢς οαἀἰῖος ψ8ο ἱπεοσίοα ϑυφῆ 
δηὰ νῶὰϑ ἰηϊεπαεα ΟΥ̓ Ὠΐτη 85 2 οὗ ῥσίςς.--μἸῈ γ50)] Ὑχεδίεα Ὁ Οα5. 
λ 126 1. Καὶ ὅ. 19 8.5 ἃ ὉΙΌΏ, 5ιγοηριοηίηρ ἴῃς 5[.; Ὀυΐϊ 5 ς ἢ ὈΤΟΙ5. ἃσὰ υ50.2}}Ὁ 
ἱπποάυςεα ΌΥ Ὁ) (ο΄. τ Κ. 2133); ο΄., Βονενοσ, Ζε. γ' τ, 53.--ά4. πκ2] 
Αμτεεΐης πὰ ἰΠ6 ΠΕΑΤΕΣ ἡουῃ, σαῖμος ἴδῃ σὰ ὃν, [ἢς σε] 50]..-- 
δ. ἢ [25] Οεηϊᾶνς, ἰπϑιςδα οὗ δος. οὗ ρἷδος, οὕ Ῥσερ. 3, βθεσωβ ἴο ἱπῃ- 

ΟΪΥ ἃ εἰοβεσ σεϊδιἰομϑῃῖρ; ο΄. Κ ὅ. 8336» .-ἼΓ0] ΤΣ Η]. ΟΥ ΤΔΕΙΟΏΥΤΩΥ, 
ἱπδισυσηοηϊ ἴοσ ὑγοάυςϊ; ο΄, Κὅ. "9, 

ὃ 2.ο. ΤὟε ὐξοοηιβίμγε οὐ ἐπε Εος (1). 

Ϊὴ ἰοὺ 5[Γ8. οὗ ἰοὺ 1ἴπ658 εδςἢ, [Π6 ὑσγορμεῖ ὄἼχργεβϑεβ ἢΪ5 Ἷοῃ- 
νἱοῦοι (δαὶ Ὑδανεῃ Ὑ1}} νἱπαϊςδίε ἢΪ8 ρεορὶς ΌὈΥ ονεγίῃσγονίης 
{Π6ῚΓ δηθσαθ8. ΤῈ ροεπὶ βουηἀβ βοιμονβδί {πὸ 8 ἱπηργεσδίοσν 
Ρβδῖσι. ϑίσ. 1 τ 8 [6 ΘΠΘΙΩΥ ποῖ ἴο ταϊοΐος ἴοο Ὀγεσηδίυτγεϊγ, 
ἴοΥ 15.861᾽5 ἀἰβίζββϑϑ 15 ΟὨΪΥ ἰδ ροσασυ. ϑ8ϑέ. ΠῚ ὄχργεβϑεβ {Π6 Γα8- 
οἰαοῃ ἴο Ῥεᾶσ Ὑδηνε 85 Ομ δϑιϊϑοθηϊ ποοτωρ δἰ ργ, βηςς ἱΐ 
5 ἀπε ἴο 5ἴη δηᾷ ψ}}} εη ἃ ἴῃ [5γ86}᾽58 υἱπϊςδοη. ϑέγ. 11 ἀδοϊασοβ 
(δὲ (ἢ [4068 ἀτὸ ἴο θ6 [υγηθα ὉροῺ 15Γ86᾽8 πα ιηθβ; (ἤο86 ὙΠῸ 
δανα σου]οὰ μοῦ ψ}}} {μομγβεῖνεβ θ6 ρυΐ ἴο 5ῃδιηδ.-- -ϑίσ, ΙΝ δη- 
ΠΟΌΠΟΘΒ ἃ πι|6 ΘῈ ἴποβα 80 βοοβεα δί 15γ861}᾽5 ἀοά Ὀδοδυϑε οἵ 
18γ86}᾽5 δ τ 165 Μ1}} ἰῃ (μεἰγ ἰατ θὲ στουηά ἄονχα ΟΥ̓ ΟΡ σεϑϑβίοῃ. 

ΒΈΕΈΙΟΙΟΘΕ ποῖ, Ο πιΐπα ΘΠ ΘΙΩΥ, ονὸσ τα] 
Τδουσῇ 1 δι δ᾽ ἰδη, 1 5841} δεΐβο. 
ὙΠουΖΒΙ 5[ῖ ἰῃ ἀδτίκηδβ5, 
ὙδΔΌν ἢ Μ1}1 Ὀδ τὴν ἰἰρδῖ. 

ΤΕΕ ΔΗοΥ οὗ ΥδΏνΘὮ 1 τυϑὶ Ὀδδγ--- 
ἙΟΣῚ δᾶνςὸ βἰηποα δραϊπϑὶ ᾿ἰτ--- 
Ὅπε!] δὸς 31141}} ἴαἷἴκθ ὉΡ ΤΥ οδυβο, 
Απὰ εχεοιῖε Τὰν τγρῃὶ. 

ΗΞ Μ}}} Ὀσίης τᾶς ἔοσιἢ τὸ ἴδς ᾿ἰσῆι; 
Ι 50)4}} χαζε Ὡροῦ δίβ τὶ ῃϊθουβης28. 
Αμπὰ ταΐπο Θπο νν}} 56ες, 
Αῃὰ βδδῃης πὶ}} οονεσ Πότ; 

ΗΣ ἰδδὶ βαϊὰ υπῖο το, 
ἮΝ Βεῖε ἰ5 Ὑδηνοῆ, τὰν σον 
Μίπο ἐγεβ ν }} ζ82Ζ6 ὕὑροῦ ΒοΣ; 
Νον νἱ}]} δῆς. Ὀς ἔοσ ᾿σασαρ ΐης. 
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ὝΒοῖα ὅσὰ ἴ8ς68 οὗ ἴῆς σίκα τὨγίῆτα ἴῃ [5 ροεσα; Ρυΐ ἴμ6 ἱπίοσοβδηρε 
οὗ ἰτἰτηεῖος δηὰ αἰσλοίεσ 5 ἴοο ἸΣΥ  ΌΪΑΣ ἴο Ῥεσταΐϊῖ 0.5 ἴο ςἰΔ 55: ν ἴῃ βοεγὰ 

85 εἰερίας. ΤῊ Ϊ5 ΣΏΔΥ Ὀς βόδη ἔσζοσῃ 96 νυν. 5 δί(εσωρὶ (ζ΄. δ'9ϑο Ὁ.) δὶ βυςἢ 
δὴ δισδηρεπιοηΐ ΜὩΙΟΒ ἰηνοῖνεβ ἴσος σἤδηροβ ἔοσ τοί σῖοδὶ σεβ 905 ΟἿΪΥ 

85 ὙῸ61 85 ἰῃς οὐ ϑβϑίοη οὗ ἴῃς ἃσβὶ ἵἴνο 1ἴη)65 οὗ 517. ΠῚ 845 ἃ ρὶοββ ἴῃ 
τεϊταπιεῖοεσ, ὙὨς Ῥδ.α]}. 15 Ὀεδυ Ὁ} τεχυϊασ δὰ (ἃς Ἰορσὶς υηξδι ηρὶν 

ἰηαϊςδίεβ ἰῃς 5ἰσορδὶς αἰν᾿5ίοη5. 
ΤὮΘ ρεποσαὶ ρεσοα ἴο ψϊο (86 Ῥοδῖι Ὀεϊοηρβ 5 τηδηϊεϑί. 5γβϑεὶ] 

5. Π0 ἸοησοΣ δυνδὶ της ΡΟ Ιβτηδηΐ 85 ἴῃ 71:5, θυ 18 ΔΙΓΕΒΑΥ͂ σα υσης ἰΐ, 
δηα [5 Βορίηρ ἴοσ ἀεἰΐνεσαηςθ. ΤΉ ροϊηῖβ πδιυγα γ ἴο Ἔχὶϊς οσς ροϑβί- 
οχὶϊς οομαϊοηθ. ὙΏετε 8 ἴῃς βαῖο δοκηον)εαρτηοηΐ οὗ ἴῃς ]υϑιϊος 
οὗ ἴῃς ΡῬυπίϑῃτησηῖ 85 ἴῃ 15. 420-55, δηὰ (ὃς κδιὴς Ἴοοηνϊςἴοη ἴμδὶ ἀ6- 
Ἰίνεσδῆςς Ὑ11} οοῶθ. Βυϊ ἴδς διττὰς ἰονασὰ ἴῃς Βοδίμεη ἔος 15 ηοὶ 
ἴδαι οὗ ἴ8ε ϑεγνδηὶ ρβϑβαρεβ ἰονασζὰ (ἢς ποσὶ ἃ ἰη Ῥεδ4} οὗ ὶς ἢ 15τδοὶ 
διυβειβ, Ὀυϊ ταῖδμοσ ἴπδὲ οὗ ἴ86 ἰαίεσ ὑσορμεῖβ σο 8Βαδὰ Ὀδοοτας Ὀἱτίος 
διζαϊηβὶ (ΠΟ ΟΡΡΣΟΒΒΟΥΒ; οὐ. 18. 631: 5. Ζοε. 14.138. ΟἈ. 16 1. Νὼὸο 58115- 
ἔδοίοσυ οοπηδςοη οδῃ Ὅς ἑουπὰ ἴος ν. 7 εἰἴποσ σὴ ἢ (ἃς ῥσοοεαϊης 56ς- 
ἄοῃ οὐ σὐἱ τὰ 1815. [1 86. 8 ἴο Ὀς ἃ ταἰβρ δος ἔγαστηθηῖ, 

7. ὩΝῚ δῖον. οσὰ..--πῦντκ] Ὁ γεν, ἀετινίηρς ἰδ ἔτοσα ὅΠ.-πῊϑ} ὦ 
τῷ σωτῆρί μον; 50 'ὸ Ἦ. δεν. Ξυρροβοβ ἴῃς οὔἰβϑίοη οὗ ἃ ἰσίσοῖεσ ᾿ἰης 

ἔτοτι 4 αἱ (818 ροϊπϊ,---ὃ. "5] δῖεν. τ. ἴο ρσεσθὰδ 2; οἵ. (6.----ὖὖ ἪΝ] 
ὦ φωτιεῖ μοι; 50 Θ ζ: (ῷ; 5όνεσδὶ ση85. φῶς μοι.---9. σκ Ἢ] θυ. τν.-- 

ΜΝ] θοὰς ΗδΌ. τη55. ὩΜΚΙ; 580 3».---10. νκ]  α. πικ; 8οὸ Νον,., Οοσίξαι., 

δεν... 7} “Ὁ οση..---Γ}} Οογίξαι. τ, δῖ6δν. "Ὁ. 

ΘΓ.  5εγνε8 ψδγηΐηρ ὉΡοη 15Γ86}}5 ἴοεβ (ηδΐ ΠΟΓ ῥγαβοηΐ γηΐϑ- 
ἰογίυπ 65 Ὑ111 δοοῇ σῖνε ρἷδος ἴο ΒοποΟὺΣ δηᾶ βίοσυ ἴτοτῃ Ὑδησθ, 
Πεγ Οοὰ.---7. Βωξ 1 υυὴϊ] τυαϊοἦρ ἐκ ῥεοίαμεν 70γ Υαἰιυοῖι, 1 τοῦ! κο}έ 
ρου ἐμὲ Οοά οὗ νιν ἀεἰυεγαπος; ηι} Οοά τυὴϊ κεῖ η»ι] ΤῊδ ογὶρίη δ] 
ςοηπηδοίοῃ οὗ (5 νεγϑὲ τσ] δηοίμοΓ σοπίοχὶ 18 ϑῆονχῃ ΌΥ (Π6 τηδη- 
ΠΟΙ ἴῃ ΜΈΪΟΣ 1 ον] } ἘΠὴῊ ῚῪ σοί ταβίβ “1᾽) τ (ἢ βοιῃθίϊηρ ἰμαὶ ἢδ5 
σοπα Ὀοΐοτε, ἱβουρῃ ἴδεγε ἰ8 πὸ διηρ οοηίταβί ἰη ἴῃ6 ῥὑγοϑοηΐ σοῃ- 
ἰεχί. "Ὁ ὙὨΘ Ῥγεβεῆςς οἱ (ἢϊ5 ἰγαρτωοηΐ μεσ ΏΔΥ 6 ἀπ ἴο 8η 
αβογί ἴο δϑίδ Ὁ] 150} ϑοὴθ Τοοηηεοίοηῃ δείνγθοῃ νυν. δηὰ Ὁ. Τῆς 
ΒΡΘΑΚΕΟΙ ἤδΙα 15 ΔΡΡΑΥΘΏΕΥ τοί δὴ ἱπάϊνϊἀυδ), θὰΐ (ἢ ορρτγεβϑϑεά 
σοι Ὑ, Ὠΐοἢ οἶνο8 Ἔχργεβϑίοη ἴο (5 ὑπ αυδηοῦδ 6 ἰαἑ ἢ ἴῃ 
ὙδΆν ἢ 88 ἴῃ δουγοα οὗ υἱπγαίς ἀ6Ἰ νογᾶηςθ. ΕῸΓ 5: πλ}18γ ρῆγα- 
Βέοΐοων, ο΄. Ῥ5. κ' ΄ϑ"7 2εῦ ,)815.,.Ὅ ἨΌ. 4,15, ὟΠε οτίρίηδ] ροδπὶ 
Ῥερὶῃ8 σἢ ν.".- -ὃ. Κε]οῖσε ποὶ, Ο νεῖπε ἐπδριν, οὐεῦ τ6 ἢ “Ἐπ- 

ΘΙΏΥ ̓ 15 οοἸ]εςνα Πογε, ἱποϊυἀΐηρ 8}1 οὗ 15γὰ6}᾽8 ἴοἊεβ; ο΄. ΟἹ. 1328. 
4 (]. ἴὯγωι. πο διίδεδεδ υ. 7 ἰο νυ. δ" "1 
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Ῥ5. , 52 ,.ἶδ,- -Τλομρὴ 1 πὶ ζαϊϊεη, 1 «᾽αἱ αγὶδε] ἘΔΙΒ υπάεγ ἀ18- 
οὐ] 165, (ῃς οογίδ ηὺ οἱ δηδ] ν]ηἀἹοδοη, τγὰ8 ςῃδγδοίεγ ϑῆς οἱ 8]] 
[με εχἱ]ἶς δηα ροϑβίεἊχι!ἶο ργορμοίϑ; οὐ. 13. 6οἱ 5: ἘΖ. 37--30 Ζς. 14.-- 
αγξμεες . .. ὲρμῇ Α Τσοτηπηοη ἤρυγα ἴοὺΓ ΟδΙΔΓΣ Υ δηὰ Ῥγοϑ- 
ΡΕΓΥ; ο΄. Αἴὰ. ςἶδ 15. 6 8. οἱ ὅ- «810 ςο9 70. 4025. 

Ιη ϑίσ. ΠῚ ἴῃ6 ϑρεάϊοσ ἀθοΐαγοϑ ῃἸτη561{ ΓεΔαῪ ἴο ΕΔΓ ΡδΕ θη ΓΥ 
ἴῃς νε]1- ποτε Ρυμ ϑηπηθηὶ οἱ Ὑδην ἢ υπῈ}] σις π|6 ἃ8 Ὑ8}- 
ΜΕ ΤΩΔΥ σἤοοβε ἰο σοΐθαϑα ἢ1π|.---9., ΤΊ ε ἀπ ρεῦ οἵ γαδηυεῖ 1 »εμδὶ 
δοαγὶ ΤῊΪ8 8 'ἰῃ δοοοσά σὴ 411 δες ἐπουρΐ ἩΐΟἢ Αἰ 5 
Ἐχρίαἰποὰ ἀἰβαϑίοῦ 85 ἀυὰς ἰο αἰνίπε στα. Ετοιὰ ἴῃδ6 ἘΠ|6 
οὗ 7514} ̓ 8 ὑπῦτηεΥ ἀθαίῃ οα, 1ῃ6 σομϑοϊοιιβϑη685 οἱ βεΐηρ ὑπο 
86 σνταῖῃ οὗ Ὑδῆνε γγὰ58 ἃ ραΥΥ Ὀυγάδῃ ρου ἴϑγδεὶ; οὐ. 2 Κ. 

“335 ἴ- 429 1ς, 235 ἔς - ον 1 λανό εἰημοά αἀραϊποὶ πἴρη] Α ρᾶτ- 
δρ μθεοδ] βἰδίεμηιοης οὗ (ῃ6 οσοαβίοῃ οἵ (πε ἀϊνίπε δῆρεγ. ϑίῃ 
δΔηἀ ρΡυμ]ϑῃτηθηΐ γα Ἰη α1550 00] υὐἱίοὰ ἴῃ Ἡδῦγονν δηὰ δες 
([βουρῃῖ. ὙΠΕγα 18 ἴῃ (ἢ15 δϑογροηῃ οἵ ἴῃς αἀἰβαϑβϑίεσβ οἵ [βγϑεὶ 
ἴο ὙΔη Θ᾽ 5 ΔΏΡΕΟΓ Ὀδοδιιθα οὗ Πογ δίῃ ἃ αἀἴγεςῖ γεῦυκο οἵ ἴῃ ἴοεϑ 
0 ἢᾶνα [4116 α ἴο ΓΘ41156 ἱῃ {πεὶγ ὉΠΉΟΪΥ ρσίθςα (δὲ [Π6Υ ἀγὰ μα ἰη- 
βίγυ θη 5 ἰὴ ἴΠ6 Ὠδηά οὗ ἃ )υ5ῖ σοά.--- Ὁ κ6 ἐπαΐ ἰακε με ἢ 
οσμ56ὲ αμπά ἐχεοιίς τ: γίρῃῇ ὙΒεγα 15 ἃ ᾿Ἰτυἱξ ἴο Ὑδν ἢ 5 ττδία; 
ζ΄. Ῥ5. το. Ὑπουρῃ ες 15 ΠΟΥ͂ ΔΏΡΤΥ δί ἰβγδοὶ, γεῖ ψῇθη ἢΐ5 
Ρυμὶθνα ΡύΓροϑα 18 δοςοτορ ἰ5ηθα 6 Ὑ1}} ἰακα ἢ15 ρας ἃ8 15γδ}]᾽ 5 
ΔΥΘΏΡΕΓ ΟΥΕΓ δραίηϑί 6 ἴοεϑ. Α8 σοϊῃρδγεα 1} ἴΠ6πὶ, [5ΓΔ6] 15 
τρμίοουβ; Ὑδην ἢ {πεγείογε ψ}11}} ποῖ δἰΐονν {ποπὶ ἰο ρυδῆ ΠΟΙ ἴο 

ἀεβιτυςοη; ο΄. Ζε. 15 ἰ-. 
δίσ. ΠῚ οομίγαϑίβ (ῃ6 ἕαςΐ οὗ 15γ86]᾽8 νἱηἀςδίίοῃ τὴ (ἢ 15 μΘΟ69- 

ΒΑΓΥ σογο τυ, ἴῃς ρυ δ]. ἢυπ) ]Π] Δ οη οὗ ΠΕΣ ἴοαϑ8.---Θ06, ἔ. ΕΗ ὁ ιυὴἱ] 
δγίηρ νη 7ογί ἴο ἐλι6 ἰρ; 1 ἐμαὶ ρασε μροη μῖς γὶρ᾿φο50,655] ΤῊΘ 
“ΠΙΡΒἰεου5η 655, οὗ Ὑ δῆ ἢ, 85 ἴῃ 15. 40-ς, 15 πεζὰ Ἰἀθη ς8] τ 
ἴμε νἱπάϊοδοηῃ οὗ 15γαε]. [1βγϑϑὶ θείῃ ποσγε ΠΘΑΓΙΥ ἰη δοοογάδηςε 
ἢ ἴῃς ἀϊνίης ψ1}} (μΔη (πε πδίοῃϑβ δῖε ῆΟ {τ ἢ ΟΥΕΓ ΠΟΙ, 1 
5 τεσυϊγεά οἵ [ῃς 7υ8Ετςε οὗ ὙΔῆντοἢ (μὲ μα ἀοἸἶναῦ ἢΪ5 ρθορὶς δηά 
Ρυπίϑῃ {ποῖγ Ορργεβϑοσθ τγῆο πᾶνα ὄχοροάεα {ἢΠεῖσγ σουητη βϑίοη οὗ 
ομδϑεϑβϑεσηεη ὕροη ἴ5σγαοὶ. ΤῊ ἀεβίσιςίοη οὗ [5γδοὶ ὈὉγ [86 μεδίῃμεθη 
Ἀϑοη5 νοῦ θῈ ΨΒΟΙΥ ἱηοοηϑββίεης τ (Π6 Ἑδαγδοῖεγ οἱ [86 
Οοὰ οἵ )υδςε. Η!5 τἱρῃίθουβη 655 ἀδπιδη 5 15γ86]᾽5 {ΤΡ Ὦ ΟΥΟΓ 

«Οἱ. Μεῖα-] πεοσέβεέομ, ἴ. ς. ἴδε διεἶε οἱ Ν᾽ αδοπίδωσ, ἱ. κα ἢ. 



ἥδ 14] 

Βεσ [οεϑβ.---θ0α, Ὁ. 454 πη ἐμ 5} ιτοῦϊ! δος, σμὰ τἤανιδ τοὶ] οουεῦ 
μενὶ 15Γ86}᾽5 νἱπαϊοδέοηῃ πουἹὰ ΡῈ ἱποομηρ εῖε δραγί ἴτοτὰ ἴδε ἀ15- 
Εἴᾶςε οὗ ΒΕΓ ἐπ πη685. ΤὨε Ἰδίίεσ 18 ἱηνοϊνοα ἴῃ ἰῃς ἰογστηθσ. Βυΐ 

ἴο 540 ψ ἢ Οδϑρασὶ (πὶ 15Γ86}᾽5 ΟΥ̓ 15 ἃ ΒΟΙΥ ἐχυϊ δ ύοη ονοῦ τ 6 
ΟΥ̓ΘΓΙΏΓΟΥ οἱ πε ἐπειηῖεβ οἱ αοα ἀοε85 ποῖ (ε}] (ες ὙΠΟΪς ϑ5.Οτγ. 

ΘΌΚΙ δῃ οἰεπηθηΐ 15 υπἀουθίεα!Υ ρῥγεϑεηΐ, θυξ ἔμεγε 15 οουρ]εὰ ἢ 
1 ([ὴε εἰεπχεηΐ οὗ γενεῆρε ἴοσ ψδηΐοῃ δηἋ ρτοββϑ 1η51}}15 Ἰοησ δῃ- 

ἀυτεά; ο΄. Νᾶ. 3 5. το δῃά ΟΡ.. 
δὲσ. ΓΝ δῃηηούμοοβ ἴῃ6 σοπιρΙεῖς ἀηά ἢηδ] ονεσίησγον οὗ [6 6Π6- 

Τηΐε5 οὗ 5γδε] δῃηὰ Ὑδῆνεῃ.-- -10ο-ἔ, Ἡῦλεγε ἐς Υαλιυεῖ, ἐᾷν Οοά 3) 
Α ρῥγονογθίαὶ ἜἌχργεββίοη ἱηαϊοδνε οὗ ἴῃ 6 ρου εβϑη 655 οὗ Ὑδησπεῃ; 

τ΄. 4 Κ. 185 70. “'7 5. γο' τιςῦ. Αἰηοηΐ ΡΘΟρΪ65 δηἰεγίδἰηίηρ ἃ 
᾿ἰπυϊεἀ ςοποερέοῃ οὗ ἀεἰΥ 85 {με σβδιηρίοη οὗ ἃ ραγίουΐϊαγ πδίοη, 
[Π6 ςοππηυουβ ἀἸ8αϑίοσ οὗ ἃ ἡδίϊοη γηϊϑὶ δ᾽ γαγϑ8 6 ἰηἰεγργείοα ἃ5 
ἄυε ἴο [ἢε νᾶ 6855 οἵ 115 ραίσοῃ ἀεἰγ.---ἶ ρα ἐγ65 ὐἣἱ ξαξό μῤοη 
με] 586 ψχῇο ἀουδίεοα ΥΔην ἢ 5 Ρότεσ, ἢ ποῖ 5 νΕΓῪ εχ] βίθπος, 
11 ΠΟΥ͂ ἴθ] (δαὶ ΡΟΕΙ ἰῃ ΒΕΓ οὐ Ρεζβοη. ὙΠῃὲ ““μᾶΖε᾽ ἴ5 
οὔς οὗ ρ]οδηρ παίτοά; οὐ. ΟἹ. 12: 13 Ἐ2. )817 8. ,)2᾽5.-νοιυ εὐἱῇ 
δἤδ δὲ 707 ἱγαρεῤ]ηρ)}) Α ἤηδ] ποῖς οἱ {ΠΠῸ ΠῚ ΡὮ ονεσ (ἢ ῥγοϑβίζγαϊθ 
ἴοα.--ἰῦκε ἐπ νιῖγε οὐὗΓἨ ἐδε εἰγοοί] Ἂμ εαϊίογῖα] ἐχρδηϑίοῃ, ἃ5 18 

βϑῆονῃ ΟΥ̓ ἰῃ6 τηοίτο;»Ἐ ἴοσ βίτηῖαγ δά! οηβ, οὐ. τ΄. 

8. ᾿ΣΝΝΊ Εδῃλ, 85 οὐἱεςνο, 665. 125.--ϑ0. ἡ}1] ΟΥὐἱἨ δῆξεσ οἵ "", οὐ 
Ὦεσγα δηὰ 15. 2029, 8. ΒΊΟΠΡΟΙ ἴσγιῃ ἴπδη ἴῃς τοσα σοσηηοη ἣν, ὉΣ δὰ 

ΠΣ." ΘῸ ΠΦ}] ἰ. 6. Ὧο 16 7μ5ίῖοε, ρέυε μά ρηεεμέ ἐπὶ Ὁ. 7συομ ; σ΄. Ῥ5. 

9΄.--10. ΜΆΡΥΠ ΔῊ δθῃοσηδὶ ἔοττῃ δηὰ δοςεηιυδέοῃ, θυΐ ἑουπα 4150 

ἴῃ Ζε. 9" δηὰ Οῃ. 4133 (ἢ 5ογ1ς 1258... Αςοοσαϊην ἰο 65. ᾿τεν τς ἴο 

ἀεβῖτε ἰο δνοϊὰ ᾿ϊἰδέιβ ὈείοσγἪ 2011. ν; Ὀυΐϊ Ῥεσῆδρβ Ὀεδιζος ἰγεδίδα 85 σὸ- 
βεσης Ασδιηδὶς υὕὑβᾶρσε, (68. ὃ}. Οη (δες ἴοσος οὗ [86 ἰεῃ56, ο΄. Κὅ. 
8. {..--ὠοὐν] Οοιτεοῦοη ἴο πὺκ ἰβ ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΣΥ ἰῃ υἱὸν οὗ 2 Κ. χτρ!δ 15. 
1012 76. 3715; ἴῃς 56. νἱν  αγ δα οἰ Ραῖεβ (δε 50}].; ο΄. Κα. ἔΜο 1, -ππολμ}] 

Ὁ. ἔ. αὔεοίμοσινε, 5 ἴῃ ΠΡ, 7. ςῖ9; (65. "τὸν, ὙΒΟΓΕ 8 ΠΟ τοῦτ Βοσα 

ἴοσ ἃ 8ῖ.. 

4 ἀρ ας πός, Νον.Κ, δεν. Ηρὶ.. Βαϊ οἱ. Ὅυ,, πο σεϊδΐ: ἰὶ δο ὰ ἄγορο “" υαὐἱῶς εγεδ ΜΓ] ζασζα 
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ὃ 21:1. Τῆς Κεείογαξίομ οὐὗἨ ἀ.εγμδαΐεηι σμπᾶὰ 11ε Κείμγη οὗ 

Ἐχῆϊος (γ ἢ). 

Α 5ἰηρὶε εἰμ -]ὴς 5.Ὁ. (6115 οὗ (ῃς της ψβεη ἴῃ οἰ [γ᾽5 γγ4]15 νν]}}] 
6 τευ], ΒῈΓ θογάεγϑ ἐχιθη δα δηά μεσ οἰ Ζεη 5 Ὀγσουρῃϊ ὑδΟΚ ἰγοπὶ 
ΘΨΕΣΥ αυδτγίεσγ οὗ πε εαγίῃ; σῇ] (ἢς Πεαῖπεηῃ ποῦ] 1} σεςεῖνε 
ἀγαβς ρυῃιϑῃμηθηΐ ἔοσ (ἢ 5[ῃ οὗ 115 ἱπῃδΟ  δη(8. 

Α ΌΑΥ «1 τθοτα Ὅς ἴοσ σευ] ἀΐης ἸΌΥ Μη 8]15. 
Οηυ ἴδδὲ ἀδὺ ἴδε Ῥοσαοσ πὴὰῇ}}} Ὀς αἰδίδηϊ. 
Α ἀδν πι}} ἴῆοσε Ὅς βδη υπῖο ἴδες ν1}} ΤΏΣΥ οοτας, 

Ἑτοῖὰ Αδευτία ὄνθη υηΐο Ἐργρΐ, 
Απὰ ἔσοιῃ Εαγρὶ ἐνθη ἴο ἰὃς σίνεσ, 

Αμπὰ ἔγοηι 8ὲ8 ἴο 8δεὲεᾶ δηὰἃ ἔσγοζωῃ τηουηϊδίη ἴο πιουηϊδίῃ. 
Βιυὶ τῆς φασι Ὑὰ}} Ὀδοοσὰς ἃ ἀεβοϊδιοη, 

Ου δοοοιυηϊ οὗ ἰΐ5 ἐμ Βα Δηῖ5, Ὀδοδιυβε οὗ ἴδὲ ἔγυϊς οὗ ἰδεῖς ἀεοάς. 

Τεϊγδσηοίεσ συγ Ὀσενδὶα ἰῃ (ἢἷ8 ΟΥδοὶς 88 ἰὶ ἰ5 ἑουπὰ ἴῃ ΑΙ; Ὀαϊ 
(δς ἰοχί 15 ἀουδιξαϊ δὲ βενεγαὶ ροϊπίβ. ΤΏς οοππεςοοῃ σιΐη δ ς 51. 
ἦβ ὙΕΙῪ εἶοβα, εχοορί Ὀεΐψεεῃ νν. 18 δηὰ 12, Πόσα σοηίταϑὲ πγυϑί Ὀς ὑπάετ- 
βἰοοά ἰο σηδίςς δηΥ ςοηῃεςοη ροβϑὶδῖὶς. Βαῖΐ βίηος ζοοά ςοῃπεςοῃ ΣΩΔΥ͂ 
6 δεουζγεοα ἴῃ 1818 ὙΑΥ, ἰΐ 566 158 ὉΠΏΘΟΘΒΒΔΙΥ ἰὼ βερδσδία ν. 12. εἰ. ἴῃ 
ογάοσ ἴο οομηδςοῖ ἃ τὶ ν. 15 (Μασ) οὐ τὶ ν. 4 (θῖν). ὝὙΒοτζο ἰ5 ἠοῖ 

[86 51 ηἰε5ι ᾿᾿ηἰς οὗ οοηπεςοη Ὀεῦτεθη (18 ραϑβαρσε δηὰ 115 οοηϊεχί ἢ 
εἰ δοσ ο'άς. Τῆς ρτοροβί ὕοῃ οὗ Μασίΐ (50 ἃΞο Νον,. Κ) ἴο ϑεσυγε ςοῆηδο- 
ὕοι στ νν. 1-9 Ὁγ ςὨδηρίηρς ἴδε 5. οὗ ἴῃς 2ὰ Ρεῖ5. Βεσε ἴο 18δῖ οὗ ἰδ σϑῖ 
ῬΕΙΞ. ἄοεβ ποὶ ςοχημηοηά ἰἰ5εϊξ, ζῸΣ δΌ ἢ σοι γῖ565 ἕοσ ἴῃς ἔυσίυτε ἄγε οσάϊ- 
ὨΔΙΙΪΎ βροΐκθη ἴο ἴῃς οοσασλυη} Ὑ ΟΥ σοησ ΓῺ 1 ΌΥ 8 Ῥτορδεὶ δηὰ ἀο Ὡοξ 

διηδηδῖς ἔσο ἰἢ6 σΟΙΏΤ ΠΥ ἰἴϑεῖ. Ψδη Ἡ.᾽ 5 Ῥτόροβδὶ ἰο ὅΐδος νν. 
118-15 ἔτη τ Δεν δέῖεσ ν. δ, ἱπνοἶῖνοβ δὴ ἱσ ρΟ5510 6 Ἔχοροβ15 οὗ ν.ὄ 5, ΤΘ 
Ῥδββδσε 185, ἱβεσείοσζε, 8 ἔσαρτηδηῖΐ ἰδοκίηρ οἷοβε σε σοηϑΒῖρ ἴἰο ἰἢς οἵδεῦ 
ἐταστηςηῖβ οὗ Ὡς οἢ5. 6 δῃὰ 7 ᾶτὸ οοτηροβδά (50 α͵9ο Ὀχυ.). 

Τῆς ἅμμα οὗ ἴδε της οὗ (5 ῥίεςς 18 οἰδασὶν σενεαὶεὰ 85 ζ8]]πν 
σ ]η ςεγίδϊη ᾿ἰτϊ5. ὙΈὲ ἐσγηεέμμς α φμο ἴοσ 15 οὐ σίη 15. ὩΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ 
ἴδε [411 οἱ γι βδίοτ ἴῃ ς86 Β.6., δὲ νηΐϊο δ ἄτης ἴῃς νν8}}5 οὗ [86 οἷν νεσε 
ταζεῖ (2 Κὶ, 2 ς10); (ἢς ἐεγ» πες αὐ φμόνη 5 οὐ ἸΘῪ ἰἢς γεδτ οὗ ἴδ σευ ]ά- 
ἱῃς οὗ ἴδε νν81}5 υηάοῦ Νεδβευγίδῃ. Ὑπὸ Ῥσορμδῖ ΔρΡρδσθηι ἰο 5 ἔοσ- 
τνασὰ ἰο ἰδ τευ] ἀΐης 85 οεἶοθς δὲ βαθιά; επος τὰ συ χῃ τ ρἷδος ἴδε Ῥσορἢ- 
ΘΕΟΥ͂ 5Βοσ ὶν Ὀεΐοσο ἰδὲ ἰδϑῖς τσὰϑ δοίυ δ! Ὀεχυη. Βυϊ ἰΐ ἰ5 ἱσυ ροββι δὶς 
ἴο 5ΑΥΓ ΒΟΥ ΣΊΔΩΥ πγ68 ὑσορβεῦς Πορο5 οὗ [15 οβδσδαοῖοσ ΣΊΔΥ ἢανε Ὀδεη 
κιπαϊοα ΟὨΪΥ ἴἰο τθεῖ τι ἀἰβαρροϊηυιεηῖ. [ΙῈ 18 υπεδῖς, ἱδεσείοσς, 
ἱο Βρες  Υ δῦ ἔἴὄτης τι ἰδς ἄγχβί σδση τσ δηά δ 841} δέϊεσ (ὃς ζδ]}} οὗ 
ΤεγυδδίἊμι ἴοσ (6 υἱΐεταμοα οὗ (ἢ)15 Ῥτορῇθςγ. 
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11. ον] Αἀὰ κεν, πὶ Μασ δηὰ Νον Κ, 8 οορυΐδ; ο΄. ν. 12, (Βς. (8, 
ΝΥῚΣ Ὁ03.- πῇ 2] (ὁ ἀλοιφῆς πλίνθον “- Δ) 9. δεν. γε Ὁ] ὦ 

ἐξάλειψίς σου. Ματγίΐ, νὙΏ; 80 Νον.Κ, δῖεν.. Ἐᾶδ]. 571). ιν Ὁ] 

δῖαν. οσω..---π ρη 9] Φ καὶ ἀποτρίψεται νόμιμά σου. Ὁ ἐπα! κοι δὲ ἰαΐδη 
ατυαγν, οταϊτἰης Ῥη. Ἐ ἰοηρο δε ἰεχ. Αη. μακρυνθήσεται ἡ ἀκρισία. Σ 

μακρὰν ἔσται ἡ ἐπιταγή. Οτ.»Ῥ γΠῚ ρῃγ. Οὐοσίξαι. Ἡρηπ. Μαγῇ, "ν 

Ῥπ; 8ὸ Νον.Κ, δῖεν.. Ηρί. ῬΠ 3.5. Ὅυ. "Ἢ ηΠ1).---18.. ν 10 Βα. γι, 

ἴῃ δρτεειηςηΐ συ] ν. 11; 5ο Νον., Ηρι.. ὦ Θ καὶ αἱ πόλεις σου “- Ἴψι, 

ἐλ ἐἴνισ. Ματιΐ, τ}; 58ο Νον Κ, δεν. τ} ἘΔ. γκ2», στ ὦ, γε., 

Ταγίοσ, Οσ., Νον.,, Μασ, ϑῖεν., Ηρι..--τοὉ}] ὦ εἰς ὁμαλισμὸν καὶ εἰς 
διαμερισμόν.--- Ὁ Ἐαά. πν, στ Αᾳ. ΘῈ Νν., ΗΙ., Μδυ., Εο., Νον., ΕἸΒ., 

ἵνε., συ., σΑϑαπ., Οοσίξαι. Μασ, δον. νδῃ Ἡ,., θυ., Ηρι.. Θαυΐοσ, 

τι Οτ. ὙγττΣ0] ὦ  Ἡ ὦ ἰαἴκε 85 οοϊυγιοη πουῃ.---ὙΣῸ 00} ὦ 
εἰς διαμερισμὸν ἀπὸ Τύρου - ΤΟ 00; 80 99.---ΟὐἹ ΕἸΉ. πον.--πτῇ Θ᾽ 

-- ἢ; ο΄. ΝῸ. 205, ΕΒ. πηπ..-τνι] Κα, πρυ, νὰ ὦ Ἐ, Τανὶοσ, 

ΕἸΒ., ε., σάϑι., Νον., Μασί, Ηδὶ)., νδῃ Η., θυ., Ηρί.. 

ΤῊΪΐβ Βμοσγί ροδπὶ 15 {1} οὗ τηονεγαθηΐ,---ἰῃς του] αΐηρ οἱ γγ8]15, 
[Π6 Ἔχὶϊε8 γεϊυγΐηνσ ἱῃ στεαῖ ΠΌΤ Ρ6ΓΒ ἔγοι ἜΥΟΓῪ αυδγίεγ, Δα ΟνῸΣ 
ἀρδϊηϑὶ (ἢ 18 5δςεηα οὗ ᾿ογοιβ δεῖν" ἴῃς ἀεϑοϊδίίοη οὗ ἀδϑίγυςοῃ 
ρου ἴῃς ρᾶρδη ψου]ά.---11.. 4. Ὧαγ ιοἱϊ! ἐμόγε δὲ ῥον γεδωἠ ἀΐηρ ἰΐν 

τυαἰ 5] ΤῊΒ οἰ οὗ 7684] 6 πὶ 15 δἀἀγεβϑοά. ΤΠΘ͵δησιαρε οὗ (6 5[Ὁ. 
85 ἃ ΜΨΏΟ]Ε 5ῆονβ (μαι ῃε ΠΠτ6γ] γε] ἀὴρ οὗ [Π6 οἰ [ν᾽ 5 Μ.}1515 τηθδηΐ, 
ταῖμεγ [Δ ΔΩΥ 51Οἢ φεηεγαὶ ἰά68 88 ἴῃ τοϑιογαοη οἱ ἴῃ6 ἔογίι 65 
οὗ 153Γ86].---Ο» ἐμαὶ ἀαγ τοῦ ἐπ6 δομμάσνγ δὲ ζαν ἀἱσίαπῆ ἐ. ὁ. 15- 
ΓΔΕ] 5 [ΕΓ ΟΥ̓ ὙΜ1}} 06 νεσυ ἐχίεηβϑῖνθ. ΕῸΓ ὉΓΤῚ 88 ΔΡΡΪΙοα ἰο (ῃ6 
δχίθηϑβίοῃ οὗ θουηάατγίο5, ο΄. 18. λό δ. ὙΠα Ῥουπάδτγγ τεΐειτεά ἴο 
ΤΑΔΥ͂ ὃ6 εἰΐπεῖ (μα οὗ ἴῃ οἰ Υ οΥ {πὲ οὗ [6 ἰαηά; ο΄. Ζε. 2. ΤῊε 
ἰεχί Πεγὲ 15 βοπλενῃδῖ βυβρίςουβ; ὉΠ τ] ποαΐ (ἢ 6 δυο ]α οὐ οἵἴμοσ 
ἴοκεη οἵ ἀςβηϊίθῃ 688 8 ὑπ δυ8)], ἀπά ἴῃς τερε ὕοη οὗ Ὡ1" δῃηὰ Ὡ" 

ΝΠ ἴῃ [ῃ6 Εγϑὶ [Ὦγοα 11η68 18 ξυσρεδᾶνε οὗ αἰ Ορταρῦγ. ϑουηα νουϊὰ 
ἄτορ 5 85 ἃ αἰ ορταρἢ ἔγοπι ἴῃ νεγθ; Ὀυΐ ἴῃ τεϑυ Ππρ ϑεηίθῃςα, 

“(Παὶ ἀδγ ἰ5 ἴαγ αἀἰβίδηϊ,᾽" 15 συ ΟΪΪ ουὖἱ οὗ Βαττηοηῦ τ] (86 ορί- 

τηΐβπι οὗ (ες ρᾶβϑαρε. Οἰδεγ ἰηἰεγργεδοῃϑ οὗ (ἢ15 ρῇγαβα ἅΓ6:-- 
“1ηαἱ ἀΔγ---αἰδίδηϊ 18 ἴῃ ἀδίε (Ὁ ) »κ [ἢς6 ἀδοῖθα 5411 Ὀ6 6ὁχ- 

ἰεηἀ64,᾽ ὦ. 6. ἰο ἱποϊυάα ποΐ οἱ Βαδυΐοη δυΐ 411 (ῃ6 οουπίγ!68 
διουπά Τ7υάεα δηά ἴἰο ργονίάἀἜ ἔοσ ργεαῖ πυθογα θαοουηρ ᾿γοϑβο- 
Ἰγίε8 ἰο Τυἀαίϑηι;} ἴῃς ᾿ἰπλτ δεραγαῦηρ 15Γ86] ἔγοτῃ ἴῃ 6 ἡδίοηϑβ Ὑ}}} 
6 5εἰ δϑίάα δηά 811 (Π6 πϑίοηβ ν1}} οοπια βοςκίηρ ἴο {με Ρεορὶε οὗ 

Φ Ἐν, ὕπι.. 18ὰ. 
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σοά;» τῃε Μοβδὶς ἴδνν 11} θὲ βυγρεγβοάδα ὦ ΡΠ -Ξ ἴμε Ὀγΐη ΟΡ [65 οὗ 

{πε πεαίμεη---αἴζετ {πε σαρ ν! ἰΔΟἸΔίΓΥ Ὑ1}} Βε δ  βῃθά; Σ ὉΠ "- 
Ϊδτν δῃὰ οσγάοσ---ἰη [6 {πε ἑογείοϊ ἃ ἰῃ νν. 15, στ τ ϊςὶ νυν. "0.1 
βῃου α ΡῈ σοηπεςίεα, 41] τοϑίγαϊη ψ11}} θὲ οδϑί οἱ δηὰ δηδγοῦν Μ1}} 
ΡΓενα 8 Βυϊί ἴἢεϑ6ὲ δγε 8]] ὀορεη ἴο βεγίουβ οδ͵]εςοη δη ἃ ἄγε ΠΟῪ 

ΘΟΏΘΓΔΙΥ Δραηδοηεά ἰῃ ἔανουγ οἱ ἴῃς νἱενν δαορίεα Βετε.---12. Α 
αν τοἱϊ! {πεν δὲ εὐλόη τρηο ἐἢιε6 τὐῊΪ ἐλπεν εονι ἤγονι ΑΓ, σϑυγία ευξη 

“"ὸ Ἐργῥῆ Νοῖ ἃ ργεαϊςϊοῃ οὗἉ ἰογεῖρτι ἱηνδϑίοη, ἘΞ ΠΟΥ ἃ ὈΓΟΓ,155 
οὗ (Π6 σοηνεγδίοη οὗ (6 ηδίοη5;7 Ὀυΐ δὴ δβϑιγδηςα οἱ ἴπ6 γεΐυγη 

οὗ ἴῃς [ἐν ]5}} οχῖε5. ὍΠε ἰδησιᾶρε οὗ [6 νεῦϑὲ Ὀγεθιρροϑεϑ [68 

νάς οχίεηϊ οἱ (ἢς ἀΐαλῥογα ; ἴῃς ἐχ!]65 ἄγὲ 30) εγβ διοηρ 4]] 
ΡΘΟΡΪ68. Αϑϑυγία δηὰ Ἐργρί ἂγὲ {πε Ὄχίγογ εβ οὗ ἴῃ 6 ὑγορδεί 5 

ψοσ] ἃ οἡ (Π6 εαϑὶ δπα νεϑί.---ἀημά ἤγοι ΕΡΎΡΙ ευεπ μηίο ἐδ γίυεγ) 
ΤΗε τνεῦ ἴῃ αυσβίοῃ 15 (ῃ6 ἘΠῸΠΡΗγχαίοβ; ἤδηςσς (15 οἶδε 15 ῥγδς- 
{ἰσα !γ ἰἀεη ς4] τ ἢ 6 Ργεςθάϊηρ.--)]ἰ μά ὕγονι δοα ἰο 5εα, αμά ὕγοηι 
γιομγαῖη ἰο πιομπίαϊη] ΤῊΘ ογάοσ οὗ ψογάβ 18 υπυϑυλὶ ἰη 4 δπὰ 

(ἢ ἰοχί οὗ ἰῃε ἰα58ὲ ννογὰ υηϊηΐ6}Π1ρΡ10}]6 ἴῃ 118 σοπίοχί; ν. 5... Νο 

ΡΑγίουαγ 5εὰ ἰ8 δ] υἀδα ἰο; ἴπ6 ἐχργεβϑίοη 15 γαίοσ ρϑηεγαὶ δηά 
ἱπαοβηϊία, δηα 80 ἰηἰθηαεα ἴο σον Υ ἴῃ ᾿ηρτγεβϑίοη οὐ γαϑίῃεϑ8 
οἴ ἐχρᾶῃϑεὲ. Ὅῆε ἱηϊογργείδίοη οὗ ΗϊΖὶρ δηὰ Οτσε]δ, νυ ῖςἢ 1ΙΔἀοηΕ- 
ἢ65 (ἢ6 5648 ἃ5 6 Μοαϊζογγδηοδὴ δηᾶ (ῃἢ6 ϑεδα ὅθδα, δηά [86 

τιουπηίδίη5 48 ἃ πογσίμεγη Ηοσ (Νὰ. 347) δῃά ἃ βουΐμβεσῃ Ηοσ (Νὰ. 
2053), τη 658 (δηδδη ἴῃς ψῇοΪς οὗ (ἢ ἰογγ ΟΥΎ σονεγεαά ὈΥ [ἴῃς ἀ6- 
βου ρίοη οὗ ν. 325: 4, Βαϊ (ἢἷ5 18 δὴ δης-ΟἸἸπλὰχ δἵϊογ ν. Ὁ, Ἐὸγ 
ΒΙ ΓΔ Γ ἀεβογρίοηβ οὗ 4 νου] α- 46 χεβϑίογα !οη ἔγοπὶ οχὶϊς, ςζ. 
ἘΖ. 345 Ζε. τοῦ: 15. 272 Ῥ5. τογῇ ἰ..---18. Βωῤ  }ι6 φαγί υὐἱ!! δό- 
ον α ἀεεοϊαίομ)] ΤῊ 115 ργεβεηΐ σοηΐοχί, ες ἰδηα {Πι|5 [ῃγεδίοηθα 
οδηηοΐῖ Ὀ6Ὲ (δηδδῃ; Ὀὰῖ ταιιϑέ Ὀς ἴη6 Ὠεδίμθη ὑοσγὶ ἃ ἴῃ ρϑῆσγαὶ, [ἢ 6 
ἰδηὰἃ οἱ 15γ86]᾽5 ἴοβϑβ; οὕ. [6. 40᾽5- "7 τοῦ Ζρ. 2.5: 15 70. ,15,---εβερατδε 
οἵ ἐξ ἱππαδἠαμίς, οη ασοομμὲ οἵ {6 ἡγμὴ! οὗ ἐμεὶγ ἀθε45] Τμαΐ (Ὠς 

Ιδηα βῃουϊὰ 5 Εεγ θεσδυδβε οὗ ἴΠε 5115 οἵ 115 ὁσσυρδη δ 15 ἃ ΠΟ ΠΏΟἢ 
1μβουραὶ ἴῃ [ῃ6 δογρίαγεβ; οὐ 2 8. τι - 15. )45 1,ν. 1835 Βοηι. 82. 
Τα ΠηΔ] ρῆγαϑθ πιοσα βρεοβοδ γ ἀεῆηδβ ἴῃ οσοδβίοῃ οὗ (Πε ἰδη 8 

ἀεναϑβίδιίοη ; ἔογ οἴμοῦ Ἔχατῃρῖο5 οὗ {πε ρῆγαβο, υ. 15. 419 76. 119 φιῖ 
42", ο΄. 76. 6". 

ἜΧΚοε. 1 Κ|Ι.. Ζ Βαυτγ, Ηδ].. 
ὃ νδὸ Ἧ.. αν η Η.. ΤΙ (δ]., Ἐοβοῦπι., Ησϑβοίθετς, Μαυ., ΚΙ.. 
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11. τρΣδ ὉΥ7] ΕῸΣ [2 “- γεδωϊα, ο΄. ἘΖ. 1619. 3, ὍὙΠΘ ἰδοὶκ οὗ ςορ- 
υἷἱὰ τουϊὰ το ἰΐ πεδΟΟβΒΑΙΥ ἴἰο ἀταν ΜΊΠΠ ὍΝ" ἴἰο (818 οἶδε ἃ5 (5 
Ῥτεάϊςδίς (9ο Νον.); Ὀυὲὶ 115 νἱοἶαίεβ ἴῃς τηθίσ 8] πόστ; ἰξ 15 θοῖίοσ ἴο 

Ἰηϑοσί ΝγΠ.-ο ἢ ΟἿ] ΑἹ δος. οὗ της τῶδη. ΕῸΣ ἰδοῖ οὗ δτί. στὰ 
Ὁ", ο΄. Οε5. 1129 ».--12.. κνὶ Ὁ] 1,8.ἷ οὗ δσί. ἐχρίδἰηδὰ Ὀγ Ο68. ὃ 136,4 
ἃ38 ἄυς ἴο οοττυρί ἰεχί; ὈΥ Κὅ. "2β ἃς ἄπε ἴο ῥσγοταΐποηΐϊ ομασδοῖοῦ 
οὗν, Βαῖ 1 18 τυςἢ Ὀδίεσῦ ἰδίκοη τ ὍΝ 85 5]. οὗ βεηΐδηςδ 

δηὰ ΜΝῈΣ 858 οορυΐα (εοργα Ηρι.).-- Ὁ 9} “πὰ υπίο (δ 66,᾽ ὦ. δ. “πΏεη 
υπίο ἴδες"ἢ; οί Ἡ. 44, 3.-- 0] Εἰϑνν. ΟἿΪΥ 18. 19ρ5 2 Κ. τοῖν (-- 15. 

3275). ῬετδδΡ8 ἱπίεηεά ἰο βυρσεβῖ ΌὉΥ 115 ρΡοϊπηνς [ἢ6 σοτησοοῃ πουῃ, 
δίερε. ἍΜ] ὕπι. 170, ῬΤΌΡΟΒΟΒ ἰο ρΡοΐϊῃῖ ὍΣὉ ΟΥ Ὑ59, σϊοἢ ἢς που]ὰ 

ςοηπεςὶ ἢ Τρ ρ-δα-γὶὲ οὗ ἴῃς ΤὍΤοὶ-6]-Αὐλδγὴδ Ἰοϊίοτβ; υ. δος οὗ 

Αελωγ-δα! ἢ, 1.2, ἀλὰ ἰμαϊ οὗ Ταγ- ωπάσγαξ οὗ Αγξεαρὶ,]. τ.- ὦ} ΑὉ- 

βδηςο οὗ Διί. Ξε ροεῖς υϑαρο, ΚΟ. 396 ἙῸΣ 5᾽ τ 7 γεῖβ. ἰο ἴῃς ΕἸῸΡγαῖοβ, 
ο΄. Ζε. 919 Ῥ5. γ22ι Κ. 41. ΜΝ χ4182 5. τοῖϑ πη. 1515 Ὁὲ. 17.---18. γ 5] 

Α58 ἀεπούηξ 811 που-Ἰ5γβοὶ 58} ἰδστίἰοσυ, ο΄. ἴῃς σοστεβροπαϊηρ 56 οὗ ὈἽΝ 

ἴῃ ςοηίταϑὲ τὴ ὈΝΦη ἴῃ 76. 3230, οἰϊεά Ὁγ 51εἰ. ἀπά Νον.. 

δ. 22. Α Ῥγαγεν ον γαΐπυοὴ)ς Ἱηπίογυοηίοη (γ15 35). 

ΤὮΓΘΟ 5[Γ8. οὗ ἔουγ 1165 Ἔδοῇ, ἰη φήβα τγίμ πὶ, 641] ἴογ Ὑδῆν ἢ 8 

τηδη ]}  ϑἰδοη 45 ἴῃς ἀ δ] νεγεγ οἵ ἢ15 Ῥθορὶς δπα θᾶ56 ἴῃ ἀρρβϑδὶ ἴοσ 

(οἰ νογδῆσα ὉΡοη ἢΐ5 ΠΊΘΓΟΥ. ϑέζσ. 115 ἃ Ὀγαυοῦ ἴο Ὑδηπθἢ ἴογ (Π6 
Γεβυροη οὗ [15 ἴογπλεγ αἰὰἀς οὗ ἔανουγ ἰοναγαὰ ἢΪ5 Ρθορὶε. 
ΒΓ. ΠῚ ῥγδᾶγϑ ἴοσ ἴῃ υἱέες Βυ δ οη οὗ (6 Βεδίμεῃ ἡδίϊοηβ δπὰ 
{Π6ἷγ οοτπηρ]εῖα βυθ]εςοη ἴο Ὑδῆνεη. ϑέσ. Π1] σεςδ}}]8 [ῃ6 ψε]}}- 
Κπόονσῃ οἰδγαςίεγ οὗ Ὑδηνε ἢ δηα γα} 45 ἢϊπὶ οὗ Ὠὶ58 οαΐἢ ἴο [ἢς 
Ρδί δυο σοποογηΐηρ ἴῃ ρίοτγ οἱ [5γδε]. 

ἩΕΡΗΕῈ τἂν Ῥδοορὶς πὶ ΤὮΥ 5ι(δηῆ, ἰἢς βοοῖς οὗ ἐπα ἰῃ πεγίίδησε, 
Τῆδὶ ἀνε} 15 δίοης ἱπ ἃ ἰυηρίο, ἰῃ [Ὡς τϊά8ι οὗ ἃ σαγάςη. 
Μαν ἴδον ἔεεὰ ἰῃ Βαβῆδη δηὰ Οἱϊδδά, 858 ἰπ ἴῃς ἀδγ5 οἱ οἷά. 
ΑΚ ἰῃ ἴῃς ἀδγ5 οὗ (ἢν Ἄοοταΐης ἰοσί ἔγοτα Εμυρί, ϑῆονν υ8β ψοηάογίυϊ τΒίηρϑ. 
ΑΥ̓ τἂς παίϊοῃβ βε6 δηὰ ὃς δϑπαιηδὰ οἵ 811 ἰμεΐσγ τηϊρ δι. 
Μαγ ἴδεν ἰὰν μβαηὰ ὑροὴ του, δηὰ τηδὺ {πεῖν εατα Ὀς ἀεδῇ. 
Μὰαγ 186γ ἰἰοκ ἀυϑὲ |κὸ 1ῃ6 βεγρεηῖ, {136 Ἴσσαν] εσβ οἱ 186 δαγίῃ. 
Μααν 1πον οοπης ἐγει  ηρς ἴτοπὶ {Ππεὶσ ἀδη8, ΤΩ Ὺ {ΠΕ αὐδῖκα δηὰ ἔεατ οἱ δοζουηΐ 

οὗ 1ῃεε. 

Ο ἰ5 ἃ ροὰ κε υπῖο (ες, ἑογαίνίης ᾿πἰαυ  δηα Ραβϑίηρ ΟΥ̓ ἰτϑβρτοββϑίοη ἢ 
Απὰ δου τὴῖὴ]ϊ οὶ ἱπῖο (ἢ6 ἀερίἢ5 οὗ (δε 568 411} οὺγ βἰῃβ. 
Του 1 5ῆον [διέ] 655 ἰο ἴ΄δοοῦ δηὰ Κἰηπάηεβ8 ἴο ΑΡγαβϑγω, 
Δα ἴδοι ᾿88ῖ ϑϑυοσῃ ἴὸ ΟἿΣ δίῃεγβ ἰσοῦλ ἀδΥ8 οὗ γοζγε. 

Τῆς φῖμπα τὨγτῆπιὶ 5 οἰδα ΥΎ ταδτϊκοα ἴῃ ἰπ5 ροεσλ. Οπὶγν ἴἧγοα 11Π68 
ῃςοά ρῥγυπίηρ ἰο Ὀσηρς ἰμεπὶ ΜΙ Πΐη (ἢ 6 11π}115 οὗ {Π6 πγεῖτα (υ. .), πα τῆς 
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εἰοβ9- ἰκα σπασγδοίοσ οὗ [8656 δἰ οἢ 8 5 ΨΕΤῪ δρρασεηῖ, ῬὍὕῇο ἴδτοα 5|78. 
ΔΙῈ 5ΠΔΓΡΙΥ αἰ ετεη δῖε ομς ἔσγοσῃ δῃοίδεσ, [6 ἄγδὶ ἀθδ τς τ] [5τδεὶϊ, 

ἴδ6 ξεςοῃὰ πὶ ἴδ6 ἡδίοῃβ, δηὰ (πὸ (ηἰτὰ στ Οοα. δῖον. δβοῖβ ϑῖσ. 

ΠῚ δρασὶ 85 δὴ ἱηδερεηάδηξ ροδῶι, Ὀυΐϊ ἰΒ6 ἰάσ ΠΕ οὗ ἔοστη δηὰ ἴδε 
κοοὰ Ἰορίςδὶ ςοηπεςιίοη βθοῦλ ἴο σεαυΐγε 5 Ἰυποῦοη τ] νν. 1.17, δι8. 
(ΖΑ. ΧΧΊΙΠ, τό4 5ῆ..),, ἰο]οσσεὰ Ὁγ Νον. δηὰ Μασίιὶ, 869 σεςοκι:βδο 

(δὲ γν. 140. 19. ἰῃτογγυρί [ἢς οἶοδε οοπηδςὔοῃ Ὀεΐνεεῃ νυν. 166 δητ 
(νυ. ὁ.). Βυὲτἢ656 ἔχαχηγοηῖς δανα ὨΟ τε 8] οοπηεςίίου Ὑ]1Ώ ν. 12, τ Βοσο [ΠΟῪ 
δῖα διίδοδεά ὃγ 8:8. διὰ Μασ. Τὸ ρυὶ ἴΏδπ ἴμεσα ἰηνοινοβ ἴῃ 6 δρρὶϊ- 
εδοη οὗ ν. 18 ἰο ἰἢς ἰαπὰ οὗ 15τδεῖΐ, δηὰ ἃ ςοηϊταϑὶ Ὀεΐτοοη ἰδς ςοπαϊοη 

Ῥογίσαγεα ἴῃ νυν. 1..12 δῃηδ ἰδδὶ δοῖυδι!ν εχ βίηα 85 ἀεβοσίρεα ἴῃ ν. 12 
ὙΔΙςἢ 5. ΒδταΪν οοποείνδοϊς ἴῃ [86 δΌβοηςς οὗ δὴ Ῥαγίίοϊς ἱμάϊοδίίηρ 
ἰῃς «δηγεά τἰπης τεϊδοηβ. ΤΉΏΘΥ δζὲ θείίεσ ἰσεδϊδα 88 8 νατίδηϊ οἵ 
Ῥᾶγδ εἰ ἰο νν. 155. 39», 

Τῆς σεέποσγαὶ ἴοηα οἱ (8 βαϑϑαρὸ τηδεῖκβ ἰΐ 85 Ὀεϊοηρίηᾳ ἴο [86 ἰδίεσ 
ἄδγβ. [153γδεὶ ἰ5 ἴῃ «1531Γε55; (ἣς ἰδηὰ 58. ΟὨΪΥ ῬΘΙΕΥ ἰἱπ ἰ(5 ρμοβϑεββϑίοῃ; [86 
Ρεορΐὶο αν βιιῆσσγεα την ἰἰηρσε δὶ ἴἢς δαπάβ οὗ {Πεὶσ δηδιηΐεβ, ὩΡΟῚ 

Ομ ΒΟΥ ς8}} ἄοττῃ νοηρόδῆςο. Τα αἰἰτυάς οὗ [δς δυῖθοσ 15 φυϊῖς 

δἰ γαΐ δ ἰο [δὶ τενθδὶ θα ἱῃ νν. 3-19, δηὰ (ἢ {πόῪὸ Ῥ8558ρὲβ σηΐϊῆϊ τὸ ]}] οοτης 

ἔγουα ἴῃς βδῖὴς ρει οα, ᾿ξ ποῖ ἔγοτι [6 5δδς ρεῆ. Τῆς σεΐυγῃ ἔσουῃ Ἔχίϊα 
ΒΕΟΙΏ8 ἴο ᾿ἰ6 ἰῃ 186 ρμαϑβῖ; ἴῃς Ρεορίε δὲ ἀπε πα ἴῃ Οδηδδη, ὃυὶ πεῖς 
ἰοΥΣΓ ΟΥΎ 8 οὗ παῖτονν ἰἰπιϊῖ8. Τῆς ἀδγ8 δὴ Βαϑἤδη δηὰ Οἱ δδὰ τεσα 
οοςυρίςἀ (εἰ ἢ σε ΣΥ Β.0.) σα “ἀδγϑ οὗ οἷά. ὙΤΪ5 ἱπαϊοβίδς ἃ ἔσηθ 
αἴϊες ἴδε σεΐυστι τπονειηδηϊ Ὁ οσ ἘΖγΑ δηα ΝΕΒοπ Δἢ δηὰ (ἢς δοζοσῃ- 
Ῥδηγΐης ἀενεϊορταεηῖϊ οὗ ραγιουϊαγίθη. ΜδΗΥ͂ ἰεσπὶβ σοσησηοη ἴῃ 86 
Ἰδίεσ Ῥ88|π|6 οςςισ ἴῃ [Π686 ἔς νοΓβ65 (υ. ὁ.). 

14, 9] ὦ Θ Ἢ Ὁ "]. -- ἡ»γῦ; 80 Εο., 58. (ΖΑ "7. ΧΧΊΤΙΙ, τόρ), 

ΕἸΒ., Νον,., Μασί, ϑίεν., νυνδὴ Η., Ηρι..-ἩννἝ 5.“ σμεερ. ΔΙ. γ. στ. 
Ὑν2. δὴ Η. ὍΣ, ναν ἡ δὲ εείαδἰἰπλεά.---Ἴδ. ἽΓΝ] Θ᾽ ὦ, κέ. ἴῃ 34 

Ῥ]..-τ-οὐ Ἴοὸ γκῸ] Ἐά, θΥ χοῦ, οὐ της γὴν τὰ ὦ; 5ο Μασί, δίεν., θυ.; 
(ὃς τηρεῖτε δυρροσγίς [ἢ 15.-ὍΜ ἈΚ} Ἐά, ὑκγῦ; δὸ δ ε., Ἴδγῖοσ, ΕΠῈ., 

Ῥοπί, Οτ., σάϑι., Νον., μα. Οοσίξω. Μασ, Ηδὶ., ϑίεν., νδῃ Η,., 
Ὀυ., Ηἢνρι.. ὦ ὄψεσθε. Ὁ ὦ εἴ. οὗ 28 ρΡεῖβ. υ].. ϑοόζηε οοὐά. οὗ Φ δείξω 
αὐτοῖς. Ἐο. ὩΜΊΣ; 80 Ου..--1θ6. 520] (ὁ «« υ50).---] ὦ 9 ὦ "]..-- 
Ὁ5)1Ν] ὦ ὦ ΔΛ δηὰ 3 ΗεἊῦ. πι85. “νιν; 8ὸ Ταγίοσ, Ροηϊ.---17. ΦΓΣΣ 
ὦ ΆΒ ρυἱ., θυ ΘΦΟΑΒ ς...--ὐῦπι}} (ὦ οπι. 3.---π 00] ὦ Ἐ «-- ο;; ὦ 
αἷϑο πᾶ5 που ἰὴ 53.. Θ᾽ 7γονε ἐδιεὶγ ῥαξῆ5.--τΎνθον νῦν πυπνο Ν] ΟἿ, 
δῶν “πδν, τὶ Μασ, Νον.Κ, δίεν., δ8 ἃ μίοββ; (μἷβ 15 βδονῃ ὉΥ 

[86 υδε οὗ 234 ρεῖβ. 85 ςοτηραζεὰ τ πρς, δὰ Ὁγ (ἢς τῃηεῖστα. [Ιἱὶ ἰς ποῖ 

ἱπιργοῦδο!ε (δαὶ [86 δ γα ρῆταϑε ἱποϊ υἀϊΐηρ ΥἼπο" 15 δὴ εὐαϊϊοτίδὶ οἰἰδιου 
ἔτουλ Ηο. 23. Τὶς πουϊὰ ἰεανε δ διηποοίπεσς ἰοχί δηὰ δὴ δαϑὶεσ τηεῖσα 
(τ΄. ϑῖεν.).- τον ΟἿ δῖον. οὐ. τσ, 65..---Ἴ20] (Ὁ οτι..---18. )09] δῖεν. δ 8 
ΠΥ, ΤΩΣ. 65...ὖῦϑο . .. 1»} ὦ ὦ ν].. δεν. δια ἼὉ» αἰΐεσ γῷ, σωῖσ. 68.. 
--ρϑη) ΓΝ ΦῸ] Οὐλ. δ5 ρίοββ, τὶ Νον., Μαζί, θυ... δῖεν. δηά Ου, 
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ἽγῦτΣ πμοπ ῦν, δηὰ ουί τετηδίηεσ οὗ νεσβε 88 μἷοβϑβ.---  ἼΠΠ] Θ᾽ 26 ῥεῖβ. 54. 
--Ὑνϑϑὃ ὦ εἰς μαρτύριον « ττἶὖἢ..--- οὖ] Θ᾽ 89 2ὰ ρεῖβ. 85. οἵ νῦ..--19. δῖον. 
δηὰ Ου. ἰπεεσγὶ ΠΕΝ αἱ ορεῃίΐπς οὗ νεσβε, δπὰ Ἴοῆδηρε 8]} νῦβ. ἴὸ δὰ 

Ρεσβ. 34..-- 9] Θ᾽ ακὰ δε υἷι γαΐδεν ἰογείδεν.--- Γῇ ὁ Ὁ Ἢ 34 
ΡΕΙ3. 385. δενε. (Φὔ καὶ ἀποριφήσονται; πὶ ἰῃ βδοστηε οοαά. οὗ ὦ, 85 ἴῃ 
4.. Βο. οἱ. 1; 30 Μασίὶ.---Ὀγνοη] Ἐὰ, να, πὶ ὦ ὦ Ἡ; ς0 Εο,, 

ἘΠΗ., Ῥοηΐϊ, ε., Ος., αυ., Νον., Οοτίξ. Μασγῇ, Ηδ]., ϑίεν., υδῃ Η,., 

θυ..--20. 150] ὦ δώσει. ἸΏ ἀαδὶς, 58ο βδοτης ςοὐά. οἔ (ὦ. δῖεν. Ἰ51.-- 
ἜΡΚΙ] Οὐ. Ἴσκ3.-- Ὁ 0] Θ κατὰ τὰς ἡμέρας «« νὮ"», Το ἔβη 3 δῃηὰ Ὁ 85 

ἷηῃ 1, 

ΘΈΓ, 118 8 ὈΓΑΥ͂ΘΙ ἴοσ Ὑδνσε ἢ 8 ἔδυ οῦ ὕροι 15γδοῖ ἴῃ (ἢ γοβίογα- 
ἄοῃ ἰο Ποσ οὗ ἴπ6 ἰοστὶ [ΟΥὙ οπςς οσουρίοα ΟΥ̓ Πε:.---14. δλορπογά 
ἐμ ῥεορίθ το ἐῃν σἰαῦ, 6 βοοὶ οἵ ἐδμἶπς ἐμπμλεγαμοο ὙδὨπεἢ 18 
δάτεοββοα 85 ἴ6 βῃερῃοσγὰ οἱ [5γ86]; οὔ. Ῥ8. 23 δ᾽ 8οῦ Οη. 40. 
Οη ““Ποςκ οὗ [ΐπὸ ἱπμεογίίδηος,᾽ σ΄. 15. 637 76. το Ῥ8. γ42 οςἷ τοοῖ 
ῖ53γ86] 158 στο αυ θη Εν ἀεδίσηδίεα 85 δε 5 “ ἸΠΠογ ἴδηςα,᾽ ἡ. 6. 85 
ἢ15 ροϑβϑϑοβϑβϑίοῃ, ἴῃ ΠουςοΓΟΠΟΤΩΥ δπὰ βυρϑεαυεηΐ τὶ ηρβ; ο΄. 1. 

439 ο᾽δ. 35.,Δ)ὃ.--ιυοϊ ἕἶερ αἰοηε ἐπ α ἡμηρὶς ἐπ ἰδ πηάσί οὗ α ξαγάφη] 
ΤῊΪ5 18 ποῖ ἃ ὑγδγεῦ ἰμδὲ [586] τηδυ Ὀ6 Κερί δραζί ἔγοπὶ ἴῃ ραζδῃ 
Πδἤοηβ," θυΐ ἃ βἰδίειηεηξ οὗ ἔδεΐ (85 15 βϑῆονῃ ΕΥ̓͂ ἴῃς ραγίςἱ 16) 
ὙΠΟ. 86Γνο8 85 ἴῃς οσοδϑίοη ἴογ ἴῃς σεαυεβί οὗ ἴῃς ρσγανίουβ 11η6. 
ΝΟοΣ ἰ8 ἰΐ ἃ ἀδβϑοσ ροη οὗ Ὑδησμεῃ 858 μανίην ἢΪ8 Ὠομης ἰη ἃ ἰογεϑβί- 
ΒΏΓΙΠ6 οἡ ΟἌστεϊ, ἴμ6 βδςγεὰ τηουηίδίη. 7 [Ι{ ταίμο σερσγθβθη(β 
Ι5γδοὶ 848 οςςυργίηρ ἰμ6 Ἀ1]-ἴορ8 οἱ Τυάδη, ψἢΣ]6 ἀοοοβθ ἴο (ῃ6 
βΒυττουπάϊΐηρ ἴεΓΈ]ς Ρ]δίη 8 18 ἀδηΐϊθα ἔπεσα, θδοδυβϑε ἴῃς Διο Υ ἀγα 
ἴῃ ροβϑεβϑβίοῃ οἱ ρονεγίυ! σηθηεβ. ΤῊ 86η86 15 ποΐ τηδίογί "ῦ 
σδδηραα ἱξ τε [γδηϑ]δίε, “ἀνε ηρ ἀοδε, (Κ6) ἃ Ἰυηρ]ς ἴῃ 1ῃς μγϊάϑι 

οὗ ἃ γατάσδη᾽"; μυΐ [815 αἰν βίοῃ οὗ ἴῃς Ἰἴης 18 ἀραϊηϑι (ῃς τηεῖτε οὗ 
ἴδε φμα. Τε “7}Ὦυμᾳρ]ς᾽ (ΟΑ5π1.) 15 Βεγα υϑοὰ 848 ἃ ϑυτωβοὶ οἵ 
ῬΑΓΤΟΏΏ 688 δΔηα ἀοϑοϊδίίοῃ, 88 ἴῃ 42 Ηο. “᾽" 18. διῖξ, δηὰ ἴῃ 15. 2957 
4125, ψΏΟΘτα ἱΐ 18 σοηϊταϑιο τ] ἢ “ γαγάθη ᾽" 85 δογε; οὐ. 2 Κ. τοῦ. 
Α τοΐδσθηςδ ἰο ἴ5γϑεὶ 85 ἀνε] ηρ ἰη (ἢ ταϊάβι οἱ ΜΕ. (δστηεὶ νουϊὰ 
ΡῈ υῃ πίον 0 ]6 Ποσο.---ὐσαγ ἐδμον ζεεὰ ἐπ Βασῆαη απὰ ΟἸἰϊεαά, ας π 
ἄαγς οἵ οἷ] ΤΏΕ τείδγεηςς ἴο [8656 σερίοῃϑ 18 ποῖ ΠΕΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ἰη- 
ἀϊοδνε οὗ [ῃς τεοθηΐ 1088 οἱ (ἢ18 ἰεστ ΟΥΥ, δηὰ 80 ὑγοοί οἵ (δ6 
ογίρίῃ οἱ (18 Ργορῃ οΥ Ὀεΐογε (Πα [4]1 οἱ δαιησγίδῖῦ ὙὍδ ρῆγαϑε 
““ἀΔγ5 οἵ οἷ᾽ τεηάεγβ 115 ουΐ οὗ [ῃε αυεδοη. Τα ρῥσορβεῖ ]ν- 

4ΦΟρηνα 5, ΖΑῬ». ΧΧΙΙΙ, τόρ. {90 ΗἸ.. 8 90 σδῃ Ἡ.. 
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ἷηρ δἱ ἃ ἰαΐδ ἀδὺ Ῥσγδγβ ἴοσ ἴῃς σχεϑίογαϊίἝοῃ οὗ ἔογιηοσ ρίοσυ, τὶ τὸ- 
υπϊίεα στ] οἤσα πλογα ὁσουργίηρ 81] οὗ [15 Ιοπρ-Ἰοβὲ [ουσ  [ΟΥΎ, ονεῃ 
[δἰ ἴο ἴδ οαϑί οὗ [ῃε 7ογάδῃ.---1δ. 45 ἐπ με ἀαγ5 οἵ ἐπῆν ροΐηρ 
7ονἢν ὕγοα ἘρΎΡί, σἤῆοιυ μ5 τυοπά675] 4Ἐ “1 “11 5ῆονν Ὠ1π|᾽ 15 

ἱπῃ)ροϑ81 016 ἱῃ {Π15 σοπῃθοϊοη. Ὅῇα ῥγορβεῖ Ἰοηρ5 ἴοσγ ἃ πιίγδου- 
ἴοι ἰηἰεγνοηοη ; ποίην 656 σδῃ ρῖνε 15γδθὶ (ῃ6 Βοποὺγ ἀτε ΠΟΥ 
85 ὙδΔΏΜΕΒ᾽ 8 ΡΘΟρΡΙΘ. Ὑἢδ ὁχοάπ8 οἱ ϑγδεὶ 15 ἀδβιρηδίεα 88 ἃ 

βοΐηρ ἴογίῃ οἵ Ὑδηνε, 51 458 ἴῃ 7. ς΄; οὐ. 2 5. ς2" 8. 6οἶ, 
δίσ. 1 ᾿μαϊςαΐεβ [ῃ6 σμαγδοίεσ οὐ ἰῃς πόοηάοῦβ ΟΣ [5γϑαὶ 

ἀεϑῖγεβ Ὑδηνθἢ ἴο Ρεσγίογῃ, νἱΖ. [86 οοτηρ]εία υτ δου πὰ 
ἀουλογδ βϑδίοη οὗ ἴΠ6 θη θῖ65.---16. Μαγ ἐπα παδίοηιδ δεθ, σπά δὲ 
σοπαπιοᾶ οἵὨ αἱ! ἐμιεὶν νὴ ρ}) ἐ. ε. Ὀδοδυβα [εἰσ νδυηίοα 5 σθηρίῃ ν1}] 
866 80 ΡΌΠΥ͂ ἰῃ σοιῃράγίϑοη 1 [ῃ6 τ ἀεοάβ οὗ Ὑδην ἢ. 
-- αν ἐδόν ἰαγ παμά μροη πιο ἢ] ἑ. 6. ΚΚοαρ 53116πηΐ ἰῃ δϑίοῃ ϑητηθηΐ 
Δηα ἰεῖτοσ; ο΄. 70. 185 70. 215 295 4ο΄ ΡΥ. 203 15. ς2'5.---Α πὰ ν»ιαν 
ἐπεῖγ ἐαγο δὲ ἀεα) Ἰδερτῖνεα οὗ Ῥοί(δ βρθεςῇ δηὰ μεδγίησ ὈΥ [ἢ 
“υποσ οὗ 815 ρονεγ᾽" (70. :6᾽.--17. Μαν μον Ποῖ ἀμδὶ {86 
ἐλι6 δεγρεμέ, ἰἶκε Ἴγαιυΐενς οὔ {14 Φαγι ἢ] ἱ. 6. Ῥγοβίγαίε {Ππθυηβ να ἰο 
ἴῃς οἀγίῃ Ρεΐογε Ὑδῆνε ἴῃ σενεγεηςθ. Οὔ. Οῃ. 41 58. γα 15. 
495.-- Μαν ἐδιεγν εοηιὸ ἱγεπιδιίηρ ἤγοηι ἐμεῖγ ἀ6η5] ἰηῖο ψ ΐοἢ (ΠΕΥ 
Πᾶνε θεὰ ἰεγγοσ- ΠΟ Κεη. Οὐ. 5. τ8“.-.-πίο γαϊπυεῖ οἱ Οοά 
71} ἐΐμεν σοπιὸ φμακίηρ) ΤῊΣ Ρῇγαβθε “αἂπίο Ὑδῆνο οὐὐ σοά᾽ 
Ὀεοηρ5 ψ (18 νου γαῖθοῦ [ἤδη ψ ἢ ἴπε ΡΓεσθαηρ, ἃ5 ρΡΡΘδΓβ 
ἔτοπι ἴη6 ἰάΐϊοτα δὲ ἽΠΕ ψ Εϊςἢ οσουγ8 α]8ο ἴῃ Ηο. Ὁ; [18 ᾽β5 τεοορ- 
ΠΪ56α ἴῃ 44ἴ ὈΥ [πε ροϑβ᾽ ὕοη οὗ (ῃς νεγϑὲ δοςεηί53.---ἀμᾶ πιὰ ἐἢ6γ 767 

οΟ" ἀσοομη οἵ 6] Α αἰπρ' βίαίε οὗ τηϊπα ἴογ ἴμοϑε ψῆο πᾶνε ἰοῃρ 
Ἰεεγοὰ δὲ Ὑδηπεῃ δημὰ ὀρργαββθα ἢἷ5 ρθορῖς; οἵ. Ῥ5. 3435 6η" το δ᾽. 

ϑΣ. ΠῚ οἰοβεβ ἴῃς Ῥσγορῆξου δηά (ἢς Ῥοὸκ τ] ἃ ἰεπάοσ ἀρρϑδὶ 
ἴο Ὑδανεἢ 858 ἴῃς Οσοά οἵἉ ΤΔΕΓΟΥ δά ράζγάοη [μὲ ἢ Ὑ}1}} 6 στα- 
αἷουβ ἰοναγὰ [5γα6] ἴῃ δοοοσγάδηςε ψ] 815 ἀποίϊεηΐ (ονθηδηί.--- 
184. Ἰ7}ο ἐς α ροά “ξ6 τρρῆο ἐπε] Α οοτασαοη ᾿μουρῃΐ ἴῃ ῬΒΔ]Πη5, 
ἐ. Ε. ἘΣ. τοῦ Ῥ5. γι γη} 865 80. " οὐὐ οη. ΕἸϑενΒεγε, ἴῃς ροϊηΐ 
οὗ (ῃ6 σοτηρδγίϑοη 18 αἰ αγβ ἴῃ6 ρόνεσ οὗ ὙδΏ ΘΒ; ΠεγαῈ ΟὨΪΥ 15 
1 ἰουμά ἰπ δὶβ αυ Δ} }7 οὗ ποσοῦ. Βυΐ Ὑδῆν ἢ 8 ΡΟΤΕΣ 15 ἴΠ6 {Π6Π]6 
οὗ νν. ᾿5 17 δῃά (ῃυ5 οσοπδεϊζαϊοες. ([ῃ6 Ὀαςκρτουπά οὗ [δε (πουρῃΐ 
Βογε. Ἐ---δδογρίυϊπρ ἱπίφμϊν αμά ῥαδεὶηρ ὃν ἰγαμδργεδϑίοη] Α150 

4 ὃ. 8ιΔ. Ζ.1Π. ΧΧΊΙΙ͂Ι, στ). 
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ἃ ςοιησπλοῃ βουραΐ ἱπ {πὸ Ῥϑδ]ϊογ, 6. . 865: ᾽5, οοὐ το3ὅ- 15 1,χ0΄.--- 
70 ἐδ γομιπαμέ οὐὗἨ μὶΣ ἱμμογαηςε Α ρ]ο058 βρεοϊγίηρ δηά 11π|- 
Ὡς ἴῃ6 Δρρ)]Ἰοδίοη οὗ Ὑ δῆ ἢ 5 ἰογρίνίηρ βρὶτὶ ἰο [5γδρὶ, ῃἷ5 
σἤοϑθῃ ῥξορὶθ. ὍΤῇῆα ἱπίογεηςα ἴο ὃς ἀγανγῃ ἔγοτῃ [ἢ15 ρῇδϑε οὗ 
ὙΠ 5 ομδγδςοίεσ 15 ρ] δ η]Ὺ βίδίεα ἴῃ ἴῃς [ο]οτνηρ σοτῃπηθη (5 δἵ- 

ἰλεμεά ὈΥ βοζης εὐἀϊίον.---180. Η76 τὐὴ}} πο γείαΐρε κ15 σΉΡΕΥ͂ ΚΟΥ δυετ, 
ν ἢὸ ἀεϊέρπὶς ἐπι Ειη.655] ΤὨΘ σἤδηρε ἔσομῃι ἴῃ6 φπα τηδάβυγε 
ἴο δἰγρὶα ὑπ πλοία δηα ἔγοτῃ [Π6 2 ρεγϑοῃ ἴῃ δά άγεβϑ ίο Ὑδηνθῃ 
ἰο ἴῃ6 24 Ροσβοῃ βῆον [6 ΘΕσοΠἀΔΙῪ Πμδγδοίοσ οἱ [(ἢ15 πηδίογί δὶ. 
ΟΙΓΆΣ ΑΓ ΡΉΓΑΘ65 ἃγὰ ἐγεαυδηΐ ἴῃ ἴῃς ῬΘΑΙ ΕΓ, 6. ρ. 25. 2,05 4219 ,.κ,ῦ 
244) κγ..--194. Ηδ τυυὴϊ! αραΐπ ὁἤοιυ μι5. 6 70}}] 5τ86}}8. ραϑβί 
Ἔοχρεήθηςθ οὗ Ὑδηνε ἢ 5 στᾶςς ἩΑΣΥδη 5 [15 σοην]ο ἢ ἃ5 ἰο ἢ15 

ΡΌΓΡΟΞΒΟ ἴογ {π6 υΐυγε.--- εἶδ ὐῊΪ ἰγοαά ἀοιυ ον ἐμ 165] ΤῊς 

51η5 οἱ [5γδεῖ δὲ ρΡοθΏςο δ ΠΥ Ρἱςξυγοα 48 Ἔποτηΐθβ οὗ Ὑδῆνεῃ ῃοπὶ 

6 Μ111} δυθάσυε δηὰ σεηοσ ροννεῦΐεβθ. Τῆς ἤρατε ͵ἰ8 βι τ κίηρ δηὰ 

σου ράγα]]ε] ἰη 6 ΟἹ... 190. 4κὦ ἐποι εὐῦἱὲ σασί ἡγο 6 ἀορί}ι5 
οὔ ἐμ 5σ.α αἷΐ ομγ 5].50] ΤῊΪ5 15. {π6 σομπυδοη οὗ ν. 18. ὙΠ6 
Ῥτορμεῖ διρίουϑ ἴῃς βἰγοηρεϑὲ [Ἔστη 5 ἴο ἜἘχργεβ8 ἴῃ σοηνϊςοη [Πδὲ 
ὙΔΏΜ ἢ Ὑ{11 {Π]}Υγ ἰογρῖνα ἢ18 Ῥβορὶς δηὰ σεϑίογε ἴῃεπὶ ίο (πῃ 6 θη- 

Ἰογπιθηξ οὗ ργοβρευ  ἀπὰ ροόνετσ.---20. Τλομ «οἱ! σβοιυ 7αϊι μἰ- 
π655 ἰο Χαοοῦ, κίπάποες ἰο Αὔγαλαρ) ΤῊΣ Π8π|65 οὗ (ῃ6 ἰογείδί με 8 

οὗ [πΠ6 ηδίϊοῃ ἃγὰ ἤεσα δρρ) δα ἰο {πεῖγ ἀδϑοθμἀδηΐίβ; ἴῃς Κ᾽ ηά οὗ 
ἰγοαπηοπί δοςογάρα (ἢ6 ΓΟΓΙΏΘΓ ΓΔΥ Ὀ6 σοΠ ΒΘ ΕΥ ἐχρθοϊθά ᾿γῃ {86 

Ἰαϊΐοσ. (7. Ἐχ. 345.-.4ψ.ς ἐμοῖ μας διυογη ἰο Ομ ζαΐμεγς ὕγοηι ἀαγς 
οἵ οἰ4] Ἐείεττίηρ βρεοΐβοδ!ν, ροῦμαρϑ, ἰο αη. 2215 Ζ- 28. ὅ-, δηά 
ἴῃ ρεπογαΐ ἴο 411} [6 Ῥγογηῖϑεβ [ῃγουρῃ ρδί Αγ ἢ 5 δηα ρῥγορμείβ 
[γουφδουΐ 15γ86]᾽5 Β]5ίοσυ. 

14. .))2}] 50-τδ]1εἀ λέγεᾳ-οοριῥαρίμἶδ, τε (ἃς οἷά ρεπῖᾶνε επά- 
ἴῃς τεϊδίποά ἴῃ ἴδε οϑῖσ.; οὐ. (68. Ὁ "0, Κι ὅ. ἢ 272 δ. 5. ΟἹ δοοουηί οἵ ἀϊἘἢ- 
Οὔ] οὗ τηδ5ς. ῥγῖς, δργεείηρς ὑ τ ἸΝΣ (ἔετ.), ἴ8 6 σεδαϊηρ 85 Ἵϑβίγ. ρΗ]. 18 
ΟΟΙΏΣΊΟΩΪΥ δοςερίεα (υ. ς5.), ἰπ ἀστοεσηθηΐ τ] 00]]. πουπ; ο΄. τυ. Βαϊ 

ΙΏ8536. ΣΏΔΥ ὃ6 ἐχρίδἰ πεα 85 ἀπε ἴο ἴῃς ἔἴοτγος οὗ Ὁ», {π6 τηδΐη που ἴο ψ ὮΙΟὮ 
ΝΥ 15 δα ἀδὰ ρασθηι εις! Υ; ΟΥ 845 ἄπ ἴο ἹΝῚ ᾿ἴ56] ξ θείης ἰτεδίθα 88 

ΤΏ83ς., 88 ἴῃ Οη. 2083», Ὀδοδι56 οὗ 115 ΤΕ Δ ὕοη ἰο Ὁ».---ἹὉῬΒῬ Αος. οὗ ρίδςα 

ἴῃ ψϊοἢ, 88 δῇίζεσ 39 ἱπ Οη. 181.--δ. Ὁ Ν ΔΝ] Ὑ͵οδίθα ὈῪ Εν. 238. 5 

Ασϑτω. ἔοστα οὗ ἔσαν. [815 γγὰ8 οὐ)͵εςϊεά ἴἰο ΕΥ̓ Εἰτν.᾽5 σοη δ ροσασίεβ Ὀθοδυϑ6 

8ῃ Ατδπιδὶοΐβη ᾿η ἴδε ἰαησυᾶρε οὗ ΜίςδὮἢ 85 ᾿πργορ δ; Ὀαΐ (815 ΟὈἾ6ς- 
ἔἄοη ἰοϑοϑβ (5 ἔοσοθ ψῖτ 1Π6 ῥρσενδίδηςς οὗ ἴδε νεῖν οὗ με Ἰδΐο οσὶ ρίη οἵ 118 
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τηδίοσί αὶ, Ιῃ ΔΩΥ (86 ἰΐ τοὶρῃξ Βανὸ Ὀδέεη ἀὰς [0 ἃ βεσῖρε γῆο βροΐε 
Ασδῆι.. Βυϊ τοσε ὈΓΟΌΔΌΟΙΥ ἰΐ νὰ 8 ̓Ἰῃἰεη δα 85 ὅτϑὶ ρεσβοῦ οὗ ἱπηρί. ὮΥ ἃ 
δοσῖρε ψῆο ςοποεϊνεοα οὗ ν. 16 85 (86 Ῥερίηηΐηρ οὗ ὙΔνΕΒ᾽ 5 ΔΏΒΨΜΕΙ ἴο 

13χ8ς}8 ρεὕοῃ, 8 νἱεῖν τ ΒΙοὮ 18 ἱστθοοῦο δῦ ]ς τὶ ἴἢς Ῥσοβεηςε οὗ ἰῃς 
εἴ. ἴῃ Ἴ5Ο (ν. 11).---16. πὸ Ὁ» Ὁ] Α Τοπιπλοη ἰάΐοσα, Βεῆος πιίδοαυὶ ασί., 
Κδ.}1Μ"1..--18.. Ὁ] Απ εχδϊηρὶς οὗ ἐπ Ὡεδσ σεϊδίίοη οὗ ᾳυεβάοη ἰο ὁχ- 
εἰατηδίίοη, (653. .8.,.--Ίρ τ] ψεσθδὶ δα]., ταίμεσ ἴθδη ΟΔ] ρμέ., 88 ββονγῃ 

ΌΥ δααϊἕοῃ οἱ κηλ.---19. 22] ὙΠὶ5 ἰβοϊαϊδα υϑαρὲ οὗ 9 39 βυρρεβίβ ἴῃς 
ῬΟΞ5: 11} οὗ ἃ οοηδιϑίοη τὴ 039, τὶς που]ὰ ἔτη ἢ Ἔχος ]επΐ 86 η56 

δεσε δηὰ δὴ ἰάϊΐουι ἔγεαυθηὶ ἴῃ ἴ86 ΟἽ᾽.; φ΄. 15. ᾿16 76. 4:4 5. 518... Ὁ29 

δ υϑεὰ π δ ἰδ6 5Βεηβς τοσοῦ σιυαγ, ΟὨΪΥ ἴῃ ιν. 135 1.; σ΄. γ3, 15. 44. 

Ηριίὶ. τηδῖὶζος (15 βδτὴς βυρρεξέοη ἰη 4.7..52, 7υ]γ, τοῖο; Ὀυϊ ἴδε ῥτεςεαϊης 
ϑεηΐδηςοβ ΜΟΣΕ ΟΠ ἃ Υοᾶσ Ὀείοτε ἰῃς Δρρδᾶγδηςς οὗ (δὲ διἔςϊε.-- 

840. ἽΝ] “- ἼΡΝΟ, 85 ἰῃ 76. 333 484 15. «49 ῬΒ. τού, 



Α ΟΚΙΤΙΓΑΙ, ΑΝῸ 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΤῊΕ 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΖΕΡΗΑΝΙΔΗ. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τορος 



ἹΝΤΕΟΌΓΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ͂. 

δι. ΕΚΕΟΜ ΤΗῈΕ ΞΕΑΠῚ, ΟΕ ΤΗΕΒΕΝ ΤΟ ΤῊΕ ἙΑΙ, 

ΟΕ ΝΙΝΕΡΕΗ. 

ΤΠσ686 ἴγο ἐεγγείπ ἱποῖυάς (6 ρΡεγίοα οὗ ἴῃς ἀφο πο δηὰ [4]] οἱ 

1(ῃ6 Αϑϑυτίδῃ δηρῖστο. ὙΠ π 115 11π|118 ὈΘΙοηρ ἴΠ6 Ρσορἤεςοὶθβ οἵ 
Ὀθοῖῃ Ζερμδηΐδῃ δπὰ Νδῆυπι. ΤὨς αἰ που Υ δηα ἴῃς ρτοδίηβϑβ οἵ 

(ΠΟΙ ττοΥΚ οδῃ θὲ ῬΓΟΡΕΓΣΙΥ δρρσγοοϊδίθα ΟὨΪΥ 88 ψὰ οὐίδίῃ δὴ υἡ- 
ἀεγϑίδηαἀϊηρ οὗ ἴῃ σουγβα οὗ ἐνεηῖβ οὗ ψϊ]οὴ ἰἰ ἰοσιηδα 4 ρατγί. 
Τυάδῃ, υπάεγ Μδῃδββεῆ, σοπ ὕπυιδα (ῃ6 ναββϑαίαρε ἴο Αϑϑυσῖα [ῃδΐἱ 

Βα θεδῃ ἱπαυριγαίοά ὈΥ ΑΠἢ4Ζ, [σου ρἢ 5 ρΡδηῖςο-ϑ ΠΟΚΘῚ Γοσουσθα 
ἴο (ῃς «αἰά οὗ ΤΙρ] Αἰ ἢ-ὈῚ ]οβεγ 111, ἀηα ἢδα Ὀδεη στἰνείθα ὑροη Ηδζεο- 
Δ ἢ ὈΥ ϑεμηδομοπθ. Ἐδβαγηδάάοη δηὰ Αϑῃυγθδηραὶ πλδἰηϊαϊπθα 
(6 ΒΙΡῊ ῥγεβῆρε οὗ Αβϑογγία [Ὡσουρδμουΐ ννεβίοσῃ Αϑῖα. ΤῊ [ογΠΊΕΓ 

᾿δα εϑἰδ 0] 15ῃ6 ἃ ΠΟΙ ἀογηϊηίοη ονοσ ἰοννεσ Ἐρυρί 85 ἔδγ βουτῃ ἃ8 
ΜεπΊρἢ 5 ἴῃ ὅ7ο Β.0., δηά Παά ἀϊεὰ (668 Β.0.) ψὮ16 οἡ 1Π6 πηάγοὴ 

ἰο Εργρί ἰο ἀγῖίνε μᾶςκ ἰδ ΕἸ ]ορίδη Τδῆδγκα, ῆο δα ἰηοϊίοα (Πς 
Ποῖα ἴο γενοὶὲ μα ψγἃ8 δοῦνεϊυ εηραρεά ἱπ ἰῃ6 αἰϊειηρί ἴο ἔγες 

Ἐργρί ἔγομῃ ἴῃ6 Αϑβϑυτίδῃ γόκθ. Αβῃυγρδη!ραὶ (668-626 8.6.) ἱτα- 

πο αἰ δίοΥ ἰοοῖ ἃΡ {πε υμβηϊβηεα ἰδ5 οὗ ἢΪ5 ργεάβοθϑβοσ. Η5 σεῖρῃ 

γγὰ5 ἰἢς Ιαϑὲ Ὁ]4ΖῈ οὗ Αβϑυγίδ᾽ 5 ρίοσ᾽Υυ. Ταμαγκα ψὰ8 ἀγίνθη ὕδοκ 

ἱπίο Νυρία δηὰ Αβϑϑυτίδ᾽β ΞΒΨΔΥ γο-Ἔβ Δ ]5ηεα ονεῦ ἴῃς εἰίδ. 
ὙΜνΕΏΙ Κίηρβ οὗ [6 Μεαϊζεσσδηθδη ᾿ἰογὰ] δηα ἰδ πεὶρῃουπηρ 

15]δη 45, ἱποϊἀϊηρ Μδηδββοὴ οἱ 7υἀδῃ, Παβίεποα ἴο γεηον {δε ῚΓ 
ΒΡ ΓΙ ἰϑβίοη ἴο Αβϑυτία. Τμδ ἱγγαργεβϑῖθ!α ΤΆΒαγκα τγεβυϊηθα ἢΪ5 
Ἰηἰτίριθβ νὴ ἴῃς ῥυΐηςο5 οὗ ἰῃς Τ.6]14 ϑοοὴ δέζεσ Αβῃυγδη ρ4]}5 

Γεΐσσηῃ Βοιης δηά ἀρδίη ϑἰἰϊτγοά ὉΡ σανοῖὶ. ΤῊ ἰγαϊΐοσβ ασα 8]]} 
ΒΟΥΘΓΕΙΥ Ῥυπ 5 ῃδα ὈΥ ΑΘΒΟγΡδηΐραὶ, 18 [ἢς ἐχοθρὕοῃ οὗ Νεοβο, 
Ργΐηςε οὗ 8415, ῇο ψὰβ ϑῆῆοννῃ ΒΟΠΟῸΣ δηαὰ δρροϊηϊοα Αϑϑυτὶδ᾽᾿ 8 

Τεργοϑοηΐϊδενε ἴῃ ομᾶγρε οὗ ἴπ6 ΠοΪ]ς οὗ {86 Π)ε]ἴα, Ὀεΐπρ σταπίεδα 
ἃ ὈΟΑΥ οὗ Αϑβϑογγίδηῃ ἵσοορβ ἢ νυ] ςἢ ἴο τηδἱηἰδίη ἢ15 δυϊ Ποῦ. 
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ΤῊΪ5 ρἷδῃ οἱ ογρδῃ βαιοη πογκθαὰ ντ6]] ἔοσ βοῦγα Ἐπλ6 αὐΐζοσ [ῃ6 ἀδδίῃ 
οἵ ΤἌΒΑγκα (663 Β.0.). Βυϊΐ ἴῃ ἴῃς ἰηἱγὰ γεαγ οὗὨ ἢ18 ϑιςσα 550 Υ, 
Ταηυϊδιηοη, Πορο Δ 0.5 γογα ἀραὶ ορεηδαὰ Ὀαΐγγθθη ἴἢ6 ὈΓΏς 68 

οὗ ἴῃς .ε]ϊὰ δῃὰ (δε ἘΠΗΪορίδη Κίηρ, ψῆο αἰίδοκοα Νεοθο πὰ ἢΪ5 
Αϑβϑγτγίδῃ 80] ἴθ γβ, ἱπθὶςπρ ἀείεδί ἀροὴ ἵμεῖὰ δηά 53] υίηρ Νοθο 
ἈὨϊπη5611. [Ιῃ 6ό: Β.Ο., ΑΘδυσθδηραὶ ἀεβραίομοα δῃ Ἂχρθαϊοη ἴο 
Ἐργρί νοῦ ἄγονα Ταηπυίδιηοη θᾶςκ ἱπίο ΕἸορία δηα 9361Ζοὰ δηὰ 

ΡΙυμάογεά ὙΠΕΡ 65, ἴῃς δηςίθηϊ ΒΤοη ΡΠ] δηά οαρὶϊ8]. Ετοτὰ [ἢ15 
Ιου ΤΒΕΡ65 πανοσ γεοονογοᾶ; ἱπουρῇ Ταπμαυίΐδιηοη σο-εηίεσοα [ἢ 
ΟἿ δἰΐεγ ἰῃῆς τ άγανγαὶ οὗ (ἢ6 Αϑϑυτίδῃ ΔΥΓΤῚΥ δηά γεπγδϊ πδα ἔπ 6 Γ6 

08] ὅς4 Β.Ο., Βεη Ῥβδιτκ, δοὴ οὗ Νϑοῖο δηά Κίηρ οὗ 8415 δηὰ 

Μειαρ 5, ἐχρε]]οὰ ἴῃς ΕηορίΔη5 δῃά γεϑίογοα ΤΒοθ65 ἰο Εργρ- 

[ἰΔπ οὐ ογβῃΐρ. 
ἍΏΣε ἰδς Ἐργρὕδῃ Ἵοδιπηρδῖρη 5 σεῦ ἀγαϊηΐηρ Αβϑυγὶα οἵ Ὀ]οοά 

δηα ἰτελϑυγο, Αϑῃυγδηΐρδὶ τννἃ58 4150 οοιρε]ϊεα ἴο ψᾶρα ἃ Ὀ]οοαΥ 

ΔΓ ἃραϊηβί ΕἸδτα, ἢ ςἢ δά τεϑδυπιθα ΠῈΡ ἴοστηοσ ὨΟϑΌ ΠΥ 5ΠΟΓΕΥ 
δἰζεσ ἢ15 δοσεϑϑίοη. Ὑνο οδιηραδίρῃϑβ τεαποεὰ ἘΔπὶ ἴο (ΘΕ ΠῚΡΟΓΔΙΥ͂ 

5 πλσϑίοη, υπάθγ ἴη6 τυϊε οὗ ργΐπμοοϑ δρροϊπίθα 85 Αβϑυγίδη νδϑ5- 
5418 (ὁδός Β..0.). Αποίμογ ἀγαυρῃΐ Ὁροὴ Αϑϑυσὶδ᾽ 8 γεϑοῦγοοϑ νγἃ8 
οσοδβίοησά ὈΥ͂ ἴΓου 0]65 ἴῃ [86 [ΔΓ ψεβί, ψἤεσγε Βδ᾽ 8] οὗ Τγγε δδα 

ἰο ΡῈ Βεβιορεὰ δηά Ασνδᾶ δηά Τρ] Ὀγουρῃΐ ἴο ϑυ θη) 55ϑοη δηά 

{πΠραϊ6. ΘΠΟΓΙΥ δἰεγναγά, Αϑϑυτδ᾽5 δία νγὰ8 θεϑουρῃΐ Ὁ Ατνδά, 
ΤὰρΑ] δπὰ 1 ,γάϊα ἀραϊηδί ἴῃς ΟἸτητ θη 5 0 μδα Ὀδοοηα ἃρ- 
Βτεϑβίνα. 

Απ ἱγγεπ θα 40]6 ἱμ)ΌΓΥ τγἃ5 ἀοηδ ἰο ἴδε [16 οὗ {πε Αϑϑυγίδῃ δτ- 

ΡἾγα ὈῪ ἴῃ οἷν1] ψᾶγ ᾿πϑιϊτυϊοὰ (Ὠγουρἢ ἴπ6 τονοῖὲ οὗ Αγ δ η ρ41᾽8 
Ὀτγοίῃοσ, 5 δηλ ϑἢ-ϑυτη-τκίη, Κίηρ οὗ ΒΑ γ]οη. Τα βίπιρρὶς τγᾶ8 
βεγοα δηἀ οἵ βενθὴ γοαγϑ᾽ ἀυγαϊίοη, δηαϊηρ ἴῃ 647 Β.Ο. νυ τ [ἢ 6 σοτη- 
Ρ]εῖε {ὩΡἢ οὗ Αϑμυγθδηΐραὶ, στῆο Ὀδοδῖηα Κιηρ οἱ ΒΑΡΎ ]Οη ὑπάογ 
([ἢ6 πᾶτε Καηῃμάδίδηιι. ὙΒεγειροη [ο]]οννεα ἃ βογ65 οὗ οδιραῖρη8 

δραϊηϑὶ ΕἸΔπ, Ὡς Πα αἰἀθαὰ ϑῃπ)45}-5ῃ τ -Κῖη. ὙΠεθ6 τα- 

βι]οἀ ἀρουΐ 640 8.6. ἰη ἴπ6 ἰοἰ4] ἀδδίγιςοῃ οὗ ΕἾδηη 85 ἃ πδίοηῃ. 

ΤὨΣ ψεβίογῃ ρθορ θ8, γῆο Πδά ΘΑροΓΥ 5εἰΖεά ὑροη (δε ορρογίυῃ 
οἤετγεά ὈΥ (δες σενοὶὶ οἱ Βαργυίοι ἴο τὰ {πεηβοῖνεβ οὗ [ἢε ὀρργεβϑϑῖνε 

Ὀυγάξη οὗ να5ϑδ]ᾶρὲ ἴο ΝΙ μονθ, 4150 γεαυὐγοὰ ομδϑιϊβεηεηῖ. ὙΤΒε 
Αγαδίδηῃ {Π0 65, ἱπο]υἀϊΐηρ (ἢ Κράδγοηο5β δηα ΝΑδαίβδηβ, γῆο Βαὰ 

αἰἀοὰ μη) βῃ-ϑῃυσα- Κη, τ γα Ὀσουρῇί ᾿ῃἴο 5 Ρ]εςοη ὈΥ Αϑμυγ- 



ἘΈΟΜ 66:1 ΤΟ 6οὔ Β.Ο. τιόι 

ὈδηΐΡΔ] ἱῃ 4 836 γ6ε58 οὗ δδίι[65, ἰὴ ἴῃς σοουγβαὲ οὗ ψῃϊοῦ ἢΐ5 ΠΌΟΡ5 
ΟΥ̓ΘΓΓΔῚ ἴἢ6 ἰεγτ οΥΥ οἱ ἰῃς Κοάδγθοηθβ, Ναθδίςδηβ, Εάοπι, ΜοδΡ, 

Ατλτλοη δηά ἴμ6 Ἠδυγαη. ἰὐϑηι δῃηὰ Αςοο, ἰη Ρῃοηϊςῖϊα, γοσα 4190 

ὈΠΙΠΊΘΓΟ ΠΥ Ρυηϊϑηθά. [11 ΔΩΥ οἴθάδησα ΤΥ ὃς ρίνεη ἰο (ἢ6 
ΟΠ τγοηίο]εγ᾽ 5 βίοσυ οὗ (Ὡς σὰ ρΌν"Υ οὗ Μδῃδββθὴ οἱ ΤυἀΔῇ, 11 15 58:6 
ἴο 8540 (Πδί ἴἢ6 ἀνοηΐβ ψηϊο Ὀγουρῇῃΐ 1 ἀρουΐ ταυςί ΡῈ ῥ]δοδὰ ἴῃ 
ςοπηφοίίοη ] ἢ [ἢ158 βᾶτηθ γενό οὗ ἴῃ ᾿νεβϑίοσῃ ρθορ]θθ. ἴῃ δά- 

αἀϊίοη ἰο [686 ἴοδθϑ οῃ (ἢς εδϑί δηα μψεβί, (6 ὑρθορὶδθϑβ οἱ ἴῃ πογίῃ 
διηα πογίῃ-σοϑὶ ἱπ᾿Π1ἰοα ΒΟΒΕ1{165 δΔηα ρΡογϑιϑίεα ἴῃ ἤθη. Αἰηοηρ 
οἴδμεῦβ [ῃΠ6 Μδπηδὶ δηά ἴῃ ΟἸτη τοίη 5 Εσα ϑυ 6 ὈΥ ΑΒΓ δη- 
1Ρ41. Νοῖ ὑπ] δρουΐ ό4ο Β.6. νγᾶ5 ρεᾶςε σεβίογεα [ῃγουρβοιΐ (ἢ ς 
Αϑϑγυγίδῃ δωρῖσγε. ΕῸΓ ὕνεῖνα γοαγϑ Αβϑγεα δδα Ὀεδη εηρᾶρεὰ ἴῃ ἃ 

ἀεβρεγαῖς βίγιρρ]α ἔοσ 16, στο 5ῃε σόη, δυΐϊ δἱ ἰθγσῖθ]ς οοϑβί. 

Μεδηᾶπηθο, Εργρί, ἰεξξ ἴο ΠῈΣ οὐγῇ ἀδνὶςα5 δηα Ἰεά ὈΥ ἴῃς ἐηογρεῖς 

ῬβαπΊκ 1, δά ἐχρε]]δὰ ἴῃς ἘΚΗϊορίδη5, πιδάς 4]}}8ῃηοα 1 Ογρα8 

οὗ 1, γάϊα ἀῃὰ 30 βἰγεηρίῃεηδα Πογβ61} δηά ἱπογοαϑοαὰ ΠΟΥ γεδοῦγοθβ 

(4ἴ ΑΒΓ δηἶραὶ τηϑάς πὸ ἔυγίμεγ εβοσί ἴο τεάυςθ Πασ ἰο 5ὺὉ- 
Γηϊββδίοη. Ὅῆε ἰαϑὶ ἑουγίεοη γεϑδγβ οἵ (ῃ6 τεῖρῃ οὗ Αϑῃυγθάῃ!ρα) ἃγὸ 

βῃγουάρά ἰῃ οὈϑου ΠΥ. 

δίησα ἴῃ6 δοοεβϑίοῃ οὗ Μαῃδϑβεῆ, [δ μδὰ Ὀδθῃ ραϑβϑίηρ 
[ῃχουρὴ ἃ ρΡεγίοα οὗ τεδοϊϊΐοη. Ὅῆε 1468]5 ἐχδ] εα ὈΥ ργορῃείβ |ἰκῸ 
Ι5ϑαΐϊδῃ δῃηά Μ|ίςδῃ ἢδα βιβεγεα εὐ] ρΡ86. Α σεϊδιίοη οὗ ναϑϑαΐαρθ ἴο 
Αϑϑογγία δά βθϑὴ ἱπῃογιίεα ἔγσγοιῃ Η6Ζε 85 γεῖΐσῃ. Ηδθανυ {τἱρυΐα 

ἰαχϑὰ ἴῃς σεϑοῦυσγοοβ οἵ [ἢ6 Ῥθορὶα ἴο ἴῃς υαἱπγχοϑί δῃηά ἐγει(εα τΠ6 
ἰγοοάοπ-Ἰονίηρ βρ γὶΐ οἱ ἔμπεδα ἢ1}1- ἀνε! ]εγβ δἰπηοϑί Ὀεγοηα ἐπα τγ- 

ἃπςΕ. [{15 Ρργόῦδθ]ε [Παΐ, ἤθη ἴΠ6 περ ουγίηρ ΡΘΟΡΪε5 επἰογεὰ 
Ἰηἴο [ἢ 6 σΟΠΒΡΙΊΓΔΟΥ ΜΙ ΘΔ 5ῃ-ϑυτη-υκίη ἀραϊηϑῖ Αϑῃυσθδηϊ- 

ΡαΪ, Τυάδῃ ἀϊά ποΐ βἰαπὰ αἱοοῖ. ἴῃ ΔῊ οδϑβὲ, Ὠἰρῇ μορεβ ψεγα 
γαϊϑεὰ ΌῪ ἴἢ6 ρεπογαὶ σενοὶὲ ἰγουρῃουΐ ἴΠῈ επρῖγαε ΟὨΪΥ ἴο Ἀ6 

ἀδβηῃβά ἴο ἴῃ στουηά τὶς ἴῃ 6 ο0114ρ86 οὗ ἴῃς ψΏο]6 τηονετηθηΐ. 
ΤῊ15 ΡΟ 08] τηδοϊϑίσοπι οὗ α 1554 [5ἰδοίοη, γεβϑί]6βθη 655, ἱπ γίρας, 

ΠΟΡ6 δηα ἀεβρϑιὶγ γγἃ8 1πἰδη 586 α Ὀγ ἴΠ6 οτοβ9- συγτγθηῖβ οὗ ἴῃ 50ς18] 
8η4 γε] ρίοιι 16 τ Ἐ]Οἢ τδὴ [45 δπὰ ἔυγίοιι5. ΕὈΓεῖρῃ ουδίοπι8 δηά 
Ργδοῦςεβ ψεγα εἰ οοσηθα τ] ἢ Ορδη ἅγη8. Μδηδβϑεὶ Πἰτη561} Ἰοὰ 
[Π6 γαϑΟ ΠΟ ΑΓΥῪ τπηονεπηεδηΐ ἴῃ Γο σίοη  ὨΪςἢ βδουρῇξ ἴο τεϊηβίδίε (ἢ 6 
οἰὰ ἀεἰε5 δηά 53}. η65 ἰΠδὶ μαά Ὀδεη αἰβοσεαϊ θα ὈΥ ΘοηηΔο ΟΣ 5 

Ἰηναϑίοη. Τῆς Βδ8]1πὶ δῃὰ Αβῃεγαῃ, 80 σεῃεγα! πογβηϊρρθὰ 
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[γουρπουΐ ϑγτῖα, σα γοϑίογοὰ ἴο ἰανουγ 'ῃ 1 υἀΔῃ. ϑυη- ΜΟΓΘΒΪΡ 

ἴοο ν88 ΟΠ ΟΔΠΥ ἀρργονεὰ δηὰ ρὑγαςβεά. Τῆηδί 8]1} ἰῃ15 ννὰ8 ἀὰς 
ἴο ϑοπηθίῃΐηρ πλοῦα [ἤδη πιοσο σα] ρίουβ ἱπαϊ ἤθγεηοαβ, δαϑυ- οΐην 

ἰο] ΓΔ Οἢ ΟΥ̓ Ἔνεῃ αἱρΙογηδς δοςερίδηοσε οὗ ἴπε οὐ} 15 οὗ (Π6 πεῖρῃ- 
θουγίηρ ΡΘΟΡΪε5 416 στ [πα Δῃ ἰπ [μ6 σοτητηοη ἀδβῖγε 8Δηα ρυτ- 
ΡΟϑ6 ίο οδίδίῃ ἐγεθάοηι ἔγομχ Αβϑγτίδ, 18 ονυνϊθηΐ ἔσουχ ἰῃς δςΐ (ῃδϊ 

Μδηῃδβββθὴ 15 βα]4 ἴο ἢδνε οβεγεά Ὁρ οπε οὗ ἢ18 οὔνῃι 50}8 88 ἃ διιιῖ- 
οἤεγίην. ΤῊΪ5 πιθδῃ5 δροηϊϑίηρ δηάδανουσ ου ἴῃε ραγί οἱ ἃ 30 ροΓ- 

5000. Δηα Ἰἀο]δίτοιι ρΡθορὶς δηὰ 118 Κίηρ ἴο βδεσυγσγε ἴΠ6 ἕδνουγ δῃὰ 
ΠΕΙΡ οὗ Ηδανεῃ ἴῃ 1μεἷγ οπμάθανουγ ἴο Ῥεϊίοῦ {πεῖν ᾿Ιοῖ. οβραὶΠηρ 
οὗ βυςςε55 ψ ἢ ἴῃ δἱά οὗ Ὑδηνε αἱοηθ, [ΠΟΥ τυγηεα δα ρΟΓΪῪ ἴο ἴῃς 

οἴδεσ ροάϑβ οὗ (ῃς Ἰοςαὶ ραπίμεοῃ ἴῃ [ἢ6 Βορδ οἵ βεσυγίηρ {ΠΕ ῚΓ οο- 
ορογδίοῃη. ὙΤΠΟΥ ψογε Πρ ἴο ΡΥ 16 πἰρῃεβί ὑσίοθ ἴοσ βυςῇ 
αἱά, νι Πο]ἀϊηρς ποῖ ἔπεῖὶγ οὐ Ποαγί᾽β δοοά. Ὅλα ῥγθςῖϑα 5ῖρ- 
πἰβοδηῆσε οὗ ἴῃς 5ἰαίετηθηΐ ἴῃ  Κ. δι᾿ (μδἱ “Μδηδββεῆ 5ῃδά ἱπηο- 
ςεηΐ Ὀ]οοά νεῖῪ τηυςῇῃ, {Π] με Βδά Β]16εα 7εγι84] 6 ἔγομῃ ομς δηά ἴο 
Δηοίμο Γ᾽" 15 υῃαἸβοονεγα θα. [1 τηδῪ τεΐεγ ία ἔγεχυεηΐ γαϑοσί ἴο ἴη- 
ἰδῃῖ βδογίδοο, [Πουρἢ 1 15 ὉΠ ΚΕ [Παἱ Μδπάββϑεὴ ψου]ὰ ἢᾶνε θθθη 
Βι6]ἃ 50 6] ν δοσουῃίδθ]ε ἔοσ [ἢϊ5; ΟἹ ἴο ἃ Ὀ]ΟΟαΥ ρεγϑεοιοη οἵ ἴῃ 6 
ΡΓΙΟΡΗΕΙβ οὗ Υδῆνϑῃ (σ΄. 6. “55); οὐ ὄἌνβῇ ἴο δείβ οὗ ἰγγάπηυ, {ἰΚκ6 
(ἢ6 1] οἷα] πυγάεγ οὗ Νδροίῃ (ῃς 76 Ζγεε ῖε ἴῃ ΑΒΔ 8 ὕπιθ, οο- 
οδϑὶοηδά ὈΥ ἴΠε ἀεϑῖγε ἴο γερ θη ἢ ἴῃ γογαὶ] ἰγθαϑυγυ Οὐ ἴο γεῆονε 

ἱηΒυθπΈα] ορροϑβίοη ἴο (Π6 τουδὶ] ροϊον. ΤῊδ ἱπί ΓΡΙΔΥ οἵ βοῇ 
ςομαϊοη 8 ἀπά ἱπῆμποποοβ ργοάυςεοα ἃ Πἰρῃ ἄεστες οἱ ἰεττηθηί ἴῃ 
7εγυβαίοα. ὙΠ (ῃς ραβϑίηρ οἱ Μδῃαββο δηὰ ἀπιοῃ δπὰ (ῃῈ 
δορδβϑίοῃ οὗ [οϑίδῃ δρουῖΐ 628 Β.6., ηεν πη θποηοθ5 θαρϑη ἴο ΟΠ 6 
ἴο [6 ἴοτε ἰὴ ]υἀΔῃῆ. Τῆς ῥγηςοΐρ] 65 ἱπουϊοαίθα ὈΥ ἴῃ6 ΘδγΠοΓ 

Ῥτορμοίβ ψεγα θεαγίηρ {γι δπὰ σα γα ἴο τεςεῖνα οπςοΐα] θη άογϑο- 
πχθηΐ ἤθη (ἢς ΡΟΥ Κίπρ στα ἴο πηαίυ γι οἱ Ἰυάἀρτηρηΐ. 

ὝΝΉΙε ἰδ πον γέρί πηα νγ88 6584} 15}1πν 1156} 1 Γ΄ υάδῃ, ΠΕ ἰογο 68 

δηὰ 5βίγδηρε ἔδοθϑ θεβᾶηῃ ἴο ἄρρεᾶγ ἴῃ (6 Ἰάῦρεῦ ἅγεπᾶ οἱ νεϑίθγῃ 
Α58Ξ4Δ. Τα ϑογίβίδηβ, Ὀγεακίῃρ ἰοοβα ἔγογη {πεὶγ τηουηΐδίη ἰδϑί- 
Π65565 ἴη ἴΠ6 πογίῃ, οᾶτὴθ ρουγίηρ ἄονῃ ἸΡΟῚ Αϑϑυτία᾽ 5 ἰογΓΌΓΥ, 
βινοορίηρ δνοσυτηἱηρ Βεΐοσγε ποτ. Ὲ [πη [Πε ἐχίγεπηα νναϑί [Π6Υ εη- 

οουηίεγοα Ῥϑαγηκ 1 οἱ Ἐρυρί, σγῆο δά ἴογ γεᾶγβ θεεὴ οσσιρίθα 

ψ ἢ (ες 5ίορε οὗ Αβϑῃάοά, νη ΐοῃ ἢ6 νγὰ5 πον ἰογοβὰ ἴο δρδῃάοῃ ὈΥ 

ΦΉῊΔι., 1, τος ἥ.. 
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(ἢε δάνδῃσε οὗ (δ πον ίοδο. (Οτσγονάθα ὕ8οῖκ δοοβ8 μῖ5 οὐσσχῃ Ὀοσάθγ, 

ἴμογα 6 με] ἴῃ Ῥαγραγδῃβ δῖ θδύ, νμεῖμεγ ΕΥ̓ [ογΟΘ Ἐ ΟΓ ΕΥ̓͂ ῥΡᾶγ- 

τηδηΐ οὗ ἃ ἰαῦρε διηουηΐ οἱ ροϊἀ 7 15 8Δηὴ ορθὴ αυεβοῃ. ΤΉΘΥ 

566 ἴο ᾶνε ἰεἴξ 76 γι βα]ετα υηουομεά, Ὀοΐ ου ἴῃ6 γᾶν ἀονη ἴο 
Ἐργρί δῃηὰ οἡ ἴδε γεῖιιση. Βιυιῖ βοθοαβ οἱ {πο ῖγ τράγο ἃγὰ μοαγὰ ἴῃ 
[86 Ργορμθοῖεβ οὗ 7εγεγαϊδῃ δὰ Ζερμδηΐδῃ, Ροῖῃ οὗ ψοστ ἡνετα 
οΑ]]οὰ ἰηΐο ρυθ]ς 116 ρσορδθὶν ΒΥ (18 στεδὲ ἱπναβϑίοῃ. [1}η ἰῃ6 
δδϑίθγῃ [4] οὗ Αβϑυγίδ᾽ 85 ἀοπηδίῃ, ΝΊΠαν ἢ νγὰ8 ὑπάσογροίῃρ ἃ βίαρε 
αἱ ἴῃς Πδη48 οὗ Ογαχδγοβ, [ες Μεάο, ψῇξεη [ῃς δου ῃΐδη 8 ἀρρϑαγοὰ 

ὍΡΟΣ ἴπε 8066. Ουάχδῦοβ γγ͵ὰβ σοῃ πιυΐηρ ἃ βίγυρρὶς Ρεΐνγθθῃ 
Μεάϊα δπὰ Αϑϑεγτία, ἰῆς ορεηΐηρ βίδρε οὗ ψῃϊοῃ μὰ οἱοϑθοά ἢ 
δ ἀείοαϊ δῃηὰ ἀδδίῃ οἵ Ρῃηγδοτγίεβ, ῃἷ5 ἕαίῃοσ. Τα βοῃ, ἀρδίῃ ἰδ]ς- 
ἴησ ἴῃ ἀρρτδβϑῖνε, δα σαϊπογεα ἃ πεν διτηΥ, ἀοἰεαίοα (6 Αϑβυγίδη 

ἴογοθϑ ἴῃ ῥ᾽ οῃοαὰ Ὀαι]6 δηά ἐποδιηρθά Ὀείογε ἴῃ νγ8}15 οἱ Νίπο- 
ν ἢ [56 1} (62: Β...).. Τῆδς δπίγαηοε οὗ ἴπ6 ϑογίμδη8 ἰηΐο Μεάϊδ 

ἰογοθὰ Ουαχδῦθβϑ ἴο γαῖϑα (6 βίερε οὗ ΝΙΠονθἢ δηὰ γείσσῃ ἴο (ἢ 

ἀείεπος οὗ 815 οσσὴ ἰαπά.ζ Ὑἤογα μΒῈ ψ88 ἀεἔραίοα δηὰ γοηάογεὰ 

ποῦς 46 οογιδαΐ ἴοΟΥ̓ ἩΘΑΥΪΥ ὉΤΕΠΤΥ γεᾶγϑ, 16 (ἢ6 ϑογ(]8η5 ΒοΙά 

ἢἰ5 Κίησράομμ!. ΤῊΪ5 {ΠΕ} το] εῖ ἰοῦ ΝΊΠονθῃ ἀἸὰ θυϊ ροβίροῃς ἴογ 
ἃ Π||6 (6 ἱποντδθ]ας ἀοντηΐα]! οἵ Αβϑγγῖα. Τῆδ ϑβιυισοαβθοῦβ οὗ 
ΑϑΒυγθδη ρα], νἱΖ., Αβηυγ-6}1-}}} δηα 51}-5}Π8Γ- 5 Κη, ΤΟ Γ ὑη4]6 

ἰο τοοσγεδΐα ἴῃς Ὀ]οοά δηὰ ἰγθάϑυγε [μὲ δα Ῥδθη 80 ἰδν ϑῃ}ν οχ- 

Ρεμάεδά ΡΥ ἰμεῖγ ργεάδοθϑϑοσ οἡ ἴῃ 6 ομα ἢδηά, δηὰ 50 γι ἢ]655}} ἀ6- 
βίγογβά ΕΥ̓͂ ἴῃς ϑογίῃϊδη8 οἡ (ἢ6 οἴῃετ. Τῆς ἀδπιαρε ἄοης ἴο [ἴῃ 6 

αθτις οὗ Αβϑυσγίδῃ βΡόοναῦ γχὰ8 'γγθράγαθὶθ. ᾿᾽εδακοπεὰ 48 ΝΙπο- 
νοἢ νγἃ8, ΒΑΡΎ] οη Ὁποῦ ΝΑΡΟΡΟΙΪ 558 Γ γ88 Δ0]6 Τῃγοδ τἤοσα ἴο 858- 
βοσί ΠεῈσ ἱἹηάδρεπάρῃοε δηά ἴο πηδϊπίδίη [ΐ. 

ΤΠαο εχδοῖ οουγβα οὗ δνθηΐβ 1] δ ίοὶν ργθοράϊηρ [ἢ [4]} οἱ 

ΝΊπονθῃ 15 ποῖ οἡ γτοοοσᾷ. [{ σῇ ΟὨΪὺ 6 σοπ]δοξυΓγοα ἔγοιη [ἤσγοθ 
νΑΓΥΪΠΡ ΒοῦΓοαϑ οἱ ᾿πίοστηδίοῃ, νἱΖ., ἴπ6 παγγαϊνε οἱ Ηδογοάοξι5, 

(δε Βαρυ]οηΐδη ἰγδαϊ οῃ γεοεϊνεὰ Υ Βογοβϑϑυβ δηά ργεβϑεγνϑὰ ἴῃ 
αἰϊαι[οἢ 8 ἔγοπι ᾿ἰπὰ ΟΥ̓ ἰαίεγ σέο κ Ὑγίογβ, δηὰ [Π6 συ πο οστη γοο- 

ογάϑ οἱ Βαδγίοηϊα. ὃ Ἡδετγοάοίι5 το]αΐθϑ (πΠαὲ σγάχαγθβ, (ῃς Μεαο, 

ἘΓΕΔΟΠΟΙΓΟΊΘΙΥ τηυγάογεα ἢΪ5 ϑογίῃϊδη πηδϑίογϑ, ἄγονα ουἱ (Ποὶγ 1ο]- 

Φ ΟΊ. Βτεδεοά, Σ᾿ ἐείονυ οἱ ΕΖΎΡΙ, ςβτ. 180 Ηὰάι,, ᾿. ε.. 7 ῊΗάι., “. ε.. 

ᾷ Τῆς Ῥογβίϑη ἰτδαϊἰου ὑτοϑοσνοὰ Ὁ Οἰεβία8 ἰ8 μον υπηϊτυξίοτίῃγ. ΤῊς ἰταάϊἰοη οὗ 

Βεγοβϑὰς 88 οορίεὖ Ὁν Ῥοϊγίπῖογ (ς. ςο Β...) δηὰ ἰγδηβη το ὃν ΑνγάεδηυβΒ. ΤΏο ἰαιἰίοσ, 

Βονενοῦ, ν δἰςὰ τς γα ἰου Ὀν οοτηδίηΐης ἰἃ τὶ ἢ τς ἰΔ|ε5 οἱ (ἰεϑίδ8 ἰῷ βυςἢ ἃ ἯΔΥ 85 ἴὸ 

τεποσ ὑσδοίοδιν ἔμε]6 δὴν διϊεσωρὶ ἰο αἰ ετεπ δὶς ῥτγοςϑεῖν Βείνθδῃ ἴδε ἴττο οἰ ἸΘΏΙΣ, 
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ἰονγεγβ ἔγοτῃ 15 ἰδηὰ δηὰ ἵμεη ὑσοςθεάεα ομσα σοσγε ἀραϊηϑὲ ΝΙΠ6- 
γ ἢ ΜῈΙΟὮ ΠΟΥ [6]] ἰηἴο μἷβ8 ἢδη 485. Βογοβϑιι [6118 υ [ῃδἱ 51}-588Γ- 
Ιϑῆκυῃ (ϑαγαςσι5) Ὠδασὰ οἵ ἴῃ6 ΔΌΡΓΟΔΟΝ οἱ ἃ ΠιΙΓΊΘΓΟΙ5 ΔΙΤΩΥ ἔγΟηι 
[}ς 5ε6 ἰοναγὰ Νίῃενεθ. ὙΒεγευροη, Βα βεηΐ ἢΪ8 ρεπογαὶ Βιυι54- 
Ἰοβϑοσι 8 ἴο σἤθοκ {πεῖγ δάνδηοθ. Τα ἰδἰίοσ, βουνοῦ, ἀδϑογίοα 

15 Κίηρ, πιδάς 4]1Π|}8πηςε ψ ἢ (ῃς Μεά68, σινίηρ 15 80ὴ ἴῃ Πλδγτίαρα 
ἴο ἴῃς ἀδυρῆϊεγ οὗ [ῃ6 Μεάΐδη ᾿Ἰοδάεθγ, δηὰ ἴπεηῃ ἰυὐτηοα δραϊηϑὶ 

Νίπονθἢ. 85.1-8ῃ8γ-. ϑῆκυη ἤδη ϑεῖ ὅγε ἴο ἢΪ8 οὐ οδρὶΐ4] δηά 
ΡεΠβμθά ἴῃ [ῃ6 βδιηθβ. 5811 δῃοίῃεσ βίγαπά οἵ [με ἰγδαϊθοη οὗ 
Βεγοβϑὰ8 γαργοβϑθηῖβ ἴῃς Κίηρ οὗ Αββϑυγία ἃ8 μανὶηρ θδϑὴ βῃαξ ἃρ 
ἴῃ 15 σδρι(8] ἔογ (Ὦγϑα γεᾶγβ ΟΥ̓ (πΠ6 σοι δ ησα ἴοτγος8 οὗ ἴῃ6 Μεάε8 
δηῃὰ [ῃ6 Βαρυοηΐδη8. ΤῊΣ ΤΊρτβ (ἤθη ϑπψερί αὐαὺ ρᾶγί οἱ (ἢς 

οὐϊγ᾽ 5 γγα}15 δπὰ ἴμε Κίηρ οἴεγεα Βῖγηϑοὶ δηὰ 18 χῖνεβϑ Ὁροὴ ἴῃς 
ἔσπογαὶ ργτεα. 

ΤῊΣ (εἶα οἱ Νροηΐϊάυ, ἴῃς 145ὲ Κίηρ οὗ Βαρυΐοῃ, ἴῃ το δ ησ 
(ἢς ονεγίῃτον οἱ Αϑϑουτία 5.γ8 (δὲ [ῃς Κίηρ οἵ ἴῃς Ττηπλδη-τδηά 8 

οΓη6 ἴο (ἢ δεῖρ οὗ Βαρυίοη δπά ἰμδὶ δ ἰαϊὰ ψαβίε ἴῃς ἰαπὰ οὗ 

Αϑϑγγία "κῈ ἃ σγείοῃμε, γτυϊηθα [ἢ ει 0165 οἵ (ῃῆς Αϑϑυσίδη γοάβ δῃὰ 
ἀεϑίγογεά (ἢς οἰ[165 οῃ ἴῃ6 θογάεγ οὗ Βαργ]οηΐα τ ΐοἢ μά ποῖ βυρ- 
Ρογίεἀ Βαδυίοῃ ἱπ ἴῃς βίγιρρίιε.υ ὙΤἢς νδηά δ] 5π οὗ (18 Δ}}Ὺ 15 

5414 ἴο πᾶνε ψτίονοα. ἰῃς Κίηρν οἵ Βαρυίοῃ, γῆο διὰ Ὠϊπ1861} τὸ- 
ἐγαϊηθὰ ἔγομι ἀθϑθοσδ η  ΔῺΥ οἱ [6 Ξῃγίπεβ. ΤῊς ἰεᾶσις Ρεΐνθεῃ 

186 Μεάεβ δῃηὰ Βδρυ]οηΐδη5 βθετ8 ἰο ἢανα Ὀδθη Ὀγουρῃΐ δρουΐ ὈῪ 

[86 ἔαςϊ αὶ ΜἜΣς ΝΑΡΟΡΟΪ 55 ψγχἃ8 δρϑοηΐ ἱπ [6 ποσίῃ οὗ Μεϑο- 
Ροϊδηγία δἰἰδοκίηρς ἴΠ6 ϑύυβάγι, ἴπΠ6 Αβϑογυγίδη Κίηρ Βα ἴδίοη δά- 

νδηΐδρε οὗ ἴΠ6 ορρογίυ {Υ ἴο ομίογ Βαδυ]οηΐα δηά σα οἴ (Πς τε- 
ἴυπὶ οὗ (6 ἀρϑεηΐ Κίηρ δηὰ ἢ18 ἀγτηγ. [Ι͂η (ἢ158 ἀΠδπληγα, ΝΑΡΟΡρο- 
4558 ῦ Ἵδ᾽ θὰ ἀροη (6 ὕπητηδη-τηδηάδ ἴογ δἱά, συ ϊοῃ ΠΟΥ γα 
ΟὨΪΥ ἴοο ρἰδὰ ἴο γίνε. ΒΕΙΒΕΣ οἵ ποῖ (π6 Βαρυ]οηΐδη 8 ρδγεςὶ- 
Ραϊεά ἴῃ (ἢ6 5βίερε δηά Ἵσδρίυγε οἵ Ν͵ πανθὴ 11561{ 15 ππσογίδίη; Ρυΐ 

τ: 15 φυΐϊία οἶδαγ ἴμδἱ (ἢ6 [4]1 οὗ (ῃ6 επιρίγα τγᾶβ ἀἰγες γ ἄυς ἴο (ἢ 6 
ςοιρί μα οβογίβ οἵ [6 ΒαΡυ]οηΐδη58 ἀπά Μεάεβ (ἰῇ βοτὰ ἰδ6 
Ὁταπιδῃ-τηδη δ ἀγὰ ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 ἰἀεπ 6; δἱ Ἰεαϑί, [πὸ Μοᾶεβ 

οοηϑιε υϊοα (ἢς πιοϑί ᾿ηΠυΘη [14] δἰεπχθηΐ ἴῃ ἴῃς Πποτά68 οὗ (ἢ ὕπι- 
τ8-ἸηΔη 447). ΤὨς νἱεὲν (ῃδὲ Βαρυίοη αἰάἀδά ἴῃ ἴῃς ονεσίῃγουν 

4 80 Μεβϑογβοδηχίάς, ΜΠ δείϊμη ξεν ὅἐν υογάεγατίαι τεδεν Οεπεϊϊδεδαῖ, 1 (1806), γ ἥ.. 

1 Βυϊ Εορξεῖς, Σ᾿’ ἐσίονυ οἱ Βαῤγίονία απά 4 :-:γγία, 11, 280, ἰἀοπιἶβες {πε Τὺ τη δη- δηλ τὶ (ἢ 

πὸ δεν ίδηβ; 80 δ'50 ϑᾶγος, 1 τδηη, εἰ αἱ.. 



ἙἘΈΟΜ 66:1 ΤΟ 6οὔ Β.6. τός 

οὗ Αϑϑυγίδ 18 οοστοβρογαίθα Ὁ. το Νοο- Βαρυ)]οηΐδη Ἰοίίοσβ νης ἢ 

ΒΘ ἴο ΓΕΙΕΓ ἴο (ῃ6 ονδη(β8 οἱ [815 ρεοά. Ὁ ΟἾδ οἵ ἴῃςηϊ ΓΕΡοσγίβ 
ἰο ἴῃς Κίηρ σομοογηΐηρ ἃ σΑπηιραῖρτι ἀραϊηϑὲ Αϑϑγγῖα ἢ ἢ 845 το- 
Βυ]1εἀ ἴῃ νἱοίογΥ ἔἴοσ Βαρυίοη; [ῃ6 οἴπεοσ, ΡγΌΡΔΌΪΥ γοΐεστίηρ ἰο ἴῃ 6 
58Π16 ΟΔΙρΑῖρτι, ΤΊ 68 1ἰ οἶον (Πα ἴΠεγῸ σεῦ ΤΟ σοΙηση Δ 6 Γ85 

οὗ ΒΑΡυ]ο 5 ἴογοθβ δηὰ (μδί ομα οἵ ἰπεπὶ γγ5 ἃ [ογεΐρηεγ,---ρεγ- 
[ΔΡ5 ἃ φεησγαὶ οὗ (ῃς Μεάδ8. 

Ενδη Ρείογε 11 γγὰβ Ἔἐχεηςϊ ἰῃ [η6 ΒΟΑΥ͂ ρος οὗ Αϑϑγτῖδ, στον 
Πδῃά 58 ψεγα δά Ὡροη ΠΟΥ εβϑίδίθ.0 Νϑοδο 11, βιισσεβθοῦ οὗ Ῥβαικ 
ἴῃ ὅοο Β.6., δεῖ ουΐ αἴ οηςς ἴο 561Ζ6 Αϑ5υτγ18᾽8 ροϑϑθββϑίοῃβ ἴῃ (ἢ 6 
ψνεϑί. ὅδζΖᾶ δηὰ Αϑβίδίοῃ [6}1 Βείογε ἢ. Οἡ [18 ΨΑΥ ἰο ἴῃς 
Πού ἢς νγὰ8 πηεΐῖ ΌΥ [οϑίδῇῃ οἵ [΄υάδι, ργορΔΌΪΥ δἱ Μερίάἀο (6οδ 
Β.0.). Τα ᾿ἸηΒδριδηΐϑ οὗ Τυάδἢ, Κπουης οὗ σουγϑε [δὲ Αβϑυτῖα 
ὙγὙὰ5 ῬοΟΎγ 1658 Δηἀ δ] πηοβί σεγίδ ΠΥ ἀοοιηεά, ψτεσα ἴῃ ἃ βίδίβ οἵ 6χ- 
υἱϊδηῖ οομδάρδηςε ἴῃ (ποιηϑοῖνεβ δηά ἰῃ Ὑδηνθῃ, (μος αοὰ. ἩἨς 

0 Πδά δἱ ἰαβὲ ὑγουρῃΐ ἴῃς ῥγουά ἴος δηὰ Ἅγιο] ἰγτγδηΐϊ ἴο γυΐῃ νὰ 8 
ἢ πεῖ δηά τγεδαν ἴο ῥγοίεςϊ [ῃ6π|. [π (ἢ 5 ἔγατης οὗ μη, ἴῃ 6 

ΡΓοϑρεοῖ οἱ σερδοίηρ Αβϑυυδ᾽8 γόκε ον Ὀγόκοη σὰ οἠς οὗ 
ἘρΥρδη τηᾶκα ψὰ8 μοὶ ἴο δα ἰοϊεγαίθα, Βυϊ (ἢ6 τοϑυϊξ οἱ ἴῃ 6 

Βαῖ1|6 ἢ ΝΟΒο ἀδϑῃθα 411 (Πεἷγ Βορεβ ἴο ἴῆε στοιῃά. Νβοῇο 
Ῥγοςθδάβά οἱ ἢΐ8 ν]ἱοίοσίουιβ ὙγὙΑΥ 83 [8. 848 ἰῃῆς. ΕἸΡρῃγαίθϑ, Ὀσησίην 
ἴῃς ἐπ γε ψνοβί ᾿ηἴο 0 ] ς οη ἴἰο Εδγρί δῃα ὕροι ἢΪ8 γεΐυγῃ τλδγοῇ 
ΡΙδοίηρς δὴ ΕζΥρὕδη ναβ5884] ἀροη [ῃ6 ἴἤτοης οὗ αν. ΜΠ ΠΕΓ 
[ΕΥΓΙΟΓΥ Δἰγεδ ροηα ΟἹ ΘΥΕΙΎ 5146 ἰηΐο ἴῃς Πδηά8 οὗ ΕΥΡ(ΔΠ}8, 
Μεάββ δηά Βδυ)]οπίδηβ, Νίμονθἢ ἤοσβοὶξ γᾶν ὉΡ ἴῃς ΠορΘΪ655 
βίγιρρ]ς δροαυΐῖ 6οό Β.6. δηὰ (ἢ Αβϑγτίδῃ ἐγ ρῖγα ε]] ἰο σίβα ΠΟ ΣΊΟσα. 
Τνο δυηάτγοά γεδΓ5 ἰδίεσ, ἤδη Χοπόρθοη δὰ μΪ8 Βδηά οὗ Οτδεὶς 
δανθηΐζυγεῦβ ραϑβί (ῃς 5ἰἴε οὗ Νίπενεῆ (4οΣ Β.0.), ἢδ ἰουῃα ΠΟ ΓοοΟ]- 

Ἰεςοη οὗ [86 πᾶπ)6 οἱ (ἢ ΟΥΤΩΘΙ τ] 5[Γ6558 οἱ ἴῃς ποι]ὰ (4 παδαςὶς, 

Π|,.4, 8-12).} 

5 Ῥυδέϊδμοά ἰη Ομπείδοννε Τεκίς ον Βαδγίονδανι Ταδἰεὶς ἐκ ἰδὲ Βείέ οι, Μεομνι, ΧΧΤΙ, 46 ].. 
ΟἹ. Μείδεηετ, ΟΣΖ., ΙΧ (τροό), 444 ὅ.. ᾿8ο δταὶ οοππεοιεὰ {μετὰ πεῖ δα [Α!}} οἵ Αξεγτία. 

1 ΑὮ εχοεϊϊεηὶ εἰυάν οἵ {δε ἰδδὲ μ61} οξωίυτυ οἱ Αδεγτίδῃ δίδίουγ ἰβ ἑαγιίδβεὰ Ὁγ Ῥ. ΚΙείῃετί, 
αλωνι ἐμὸᾶ ἀν Καὶ Νέμευες͵ 5.Κ., ἸΧΧΧΊΙΙ (τοτο), του 3.. (ΟἿ. δἷδο Τ. Ἐποάτιςι, Δ᾽ένονε᾽ Σ 

Ἑκάε εμὸὦ ἀδε Αμεξᾶη κε δὲ ἀεεγγίξοδον Κοίσδες, ἴῃ Πεηξαδεν εἰ Εἶγον Μαπκ Βθόέν ον: τὸν 

“εἶπεν Ἐγεμπάεν ὠκὰ δολῶϊενα (χ8ο8), Ἡβετε ἃ εἴοδε εἰυὰγ οἱ δε τυΐπϑ οἱ Νίπενεδ ἰβ πιδάε διὰ 
[δε οοπεϊ υδίοη τεδοδβεὰ τπδι (δε (411 οἱ ἴδε εὐζν νυδβ ςδυϑεὰ ΌΥ ἃ βοοά ἀυς ἰο (δε δεν πδίετ οἵ 
ἴηε Τίε;τι5 δηὰ ἰἰ5 εὐἰδυΐγυ δίτεατηβ. 90 δίβο 1 τδο:- συρί, 1 “γαοῖ: δείπα Ἐποίολίμνε 

ἐν Καΐκνν ὧδν εἰ ξεεοεμίρλίε (τοι), Ὁ. 140, δο ἰδαδι8ε5β ἴο ἃ ἱγδάϊ του διηοοξ ἰδ Ὠδιϊνε 

ἔϊδι (ἢ τ} οὐ Νίπενε ἢ δὲ Ὀσοίθῶ ἰγουσὴ ὉΥ ἴδε τίνες Κῆυσυτ, 



τόό ΖΕΡΗΑΛΝΙΑΕ 

ξ.2. ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ͂ ΑΝῸῺ ΗἸ5 ΤΙΜΈΞ. 

:. Τῆς Μαη. 

ΤῊΣ ἰγδαϊ θη 8 τορδσγαϊηρ ΖΕΡΠδηΐδἢ, 5:46 ἔσοπὶ ἴῃ 6 ϑυρεῖ- 

βου ρίοη οἱὨ 158 θοΟῖΚ, ἃγὲ ΠΟΙ νά] 61.658. Η:5 ργορῇδοῖθβ οοη- 
Βα16 (Π6 ΟὨΪΥ οἴΠΕΓ βουγος οὗ ἱπίοστη ἤοη ; Δηα ννῆδῖ ἴΠΕΥ [Γη 5ἢ 

5 δἰ ΓΌΠῪ 51ρῖϊ. ΑΒ ἴῃ ἴῃε οᾶ56 οἱ 80 ΓΔηΥ οἵ (ἢ6 Ργορμεοίβ, ἢ 15 

ῬΘΓΒΟΏΔΙΣΥ 1165 Δ άδη Ὀδηϊηα ἢ15 πηεϑϑᾶρθ. Ηδ 566 Π|8 ἴο ἢανε θθεη 

8Δη ἱῃῃαριίδηΐ οἵ ἐγ β8 6 πη), ἴῃ ΥἹΕῊ οἱ [15 141} Υ Ὑ ἢ ἰῃς 

ἰορορσταρὴν οἵ ἷβ οἀρίϊα] (19 1"), ἷ8 Κπον]θάρε οἱ τεϊϊψίουβ ἀπά 
80618] ςοπαϊ οη8 τὴ [Π6 Οἱ δηά (ῃς ἰδεΐ {πᾶΐ Πα ἰάοη 1Ά65 1ἴ 45 
ἢἷἶβ8 οὐ βίδηϊηρ- δος ἰη τὸ. ΤΒΟ δρραγοηΐ οἰδίπι οἵ (6 βαρεοτ- 
Βορὕοη ἐμαὶ ἢς νγᾶ8 ἃ ΤΟΥ οἱ (6 ΤΟΥγΔ] [Δ Υ 15 ϑυρροτγίεα 

Βοιη νῃαῖ ὈῪ ἴῃς ἰδοϊ οὗ ἢ58 ἔδγλ ΑΓ 18 (ἢ6 τηδηηεγ οὗ 116 
ἴη ἴῃς ῥσηςσοὶν μου 56 }}0145 δηἋ ἢ5 σουτᾶρο ἴῃ ἀδηουποίΐηρ ἴπΠ6 ὈΡΡΟΓ 

οἶα 5565 (τδ "2. Μογθϑονεσ, ἢΪ5 σοταρ]δίηϊ 15 δἰ γηοβί ΠΟΙ ἀραϊηβὲ 
(656 ΓΝ ]Π]ορεα οἾ45565, ([ἢ6 Γῖςἢ δηὰ (6 ρονγεσία!; γεῖ ἢς ἀοεβ8 ηοΐ 
ῬΟβῈ 858 ἴῃς βροκεϑηχδῃ οὗ (ἢ6 Ῥοοσ δηά μετα 15 ἰδςκίπρ ἴῃ ἢΪ5 

υἱΐογδηςα8 {πα ποίς οὗ βυτ δίῃ 1 {Πεῖγ ϑυεγίηρθ ΙΓ 15 50 

εν ἀθηΐϊ ἰπ Απιοβϑ δπὰ Μίοδῃ, ἃ ἰδοῖκ δα ϑῖγ ἐχρ δηθὰ 1} ἢθ Ὠϊμλϑε 

ΨΈΓΕ ἃ ΠΟΘΙ ΕΓ οὗ (Π6 ΔΓ ΒίοΟΓΔΟΥ δηα 584 Πανογῦ [611 [Π6 ΡΙηοἢ οἱ 
ῬΟνΟΓΙΥ. 

Ῥβευάδορί ρδηΐϊυ5 (δ υἱδὲς ῥγοῤἠείαγωμν, οὮ. 10) ἀδοίαγεβ ῃίτα ἴο ἕδνα 
Ὀδοη “οὗ τς ἰτἰρὲ οὗ ϑιπιθοη ἔσγογῃ ἴῃς δε] (οσ 8111) οὗ ϑαρασγδίμα (οσ 

Βδταῖβα)᾽ δηὰ ἴο βανε “ἀϊδὰ ἴῃ δὴ “-Δρόσδὶγρβε οὗ ἴδε 1ογὰ δηὰ Ῥεθῦ 
Ὀυτίεα 41} αοης οὐ δἰβ οὐσῃ δὰ. ΑὮ δροοδίγρβε δϑοσ δὰ ἴο Ζερῃδηϊδἢ 

58 Κηονσῃ ἴο να οχἰϑιεὰ Ὀγ σεβϑοῦ οἱ ἃ αυοϊδιίίοη ἔσοσῃ 11 ρσγεβεσνεά ἴῃ ἰ8ς 

διγοηαία (Ν, τα, ὃ 77) οὗ (Ἰεσηδηΐ οὗ ΑἸεχδηάσία, νὶζ., "" Απὰ ἃ βρί τις ἴοοὸκ 

τὴς δηἃ ολττίεα τὴς ἰηΐο ἴῃς ΔΓ Βεάνδη, δηὰ 1 88ὲνν δηρεῖὶς, οδ]]οὰ Ἰοσάϑ, 

νῇοβο ἀἰδάδηλ γ85 ρἰδοθὰ ὕροη ἱβεῖα ὉΥ ἴδῃς ΗοΙὶγν ϑρί τι, θὰ τἰῃς ἴἄσοης 
οὗ εβοἢ οὗ [δ τχαϑ βενδὴ ἔτηθα Ὀσίρδίου ἴμ8π τὰς ᾿ἰρῆι οὗ [δε σι βίηρ βυῃ 

δηὰ 86} σεσα ἀσσε!]ἶηρ ἴῃ ἴδια ρ]ς65 οὗ 5 ᾽ νδοη δηὰ βἰπρίηρ Ὠγταηβ ἴῃ 
Ῥτγαΐβε οὗ ἰδς ἱπεχργεβϑὶῦ]ς σοΐ, τποβὶ διῇ." Ῥβουδο-ΑἸδαπδϑὶι5 σὸ- 
ἔοετα ἴο [26 58τὴ6 ΔρΡΟΌΔΙΥρΡβΕ. Ὑνο ἔγαριηδηῖβ οὗ δὴ δροζδίγρϑβε ἴῃ 

ζορίϊο, 45 ες ἰο Ζερῃδηϊδῃ δηά ἀϊβοονοσοὰ δὲ ΑΚῆταπι [ρυ 15 ῃεὰ 
ὉγΥ Βουσίδηὶ πῃ Μδιποῖγες ἀε ἴα νιΐξοίογι αγοκδοϊορίφεε αἰ ( αἴγε (188); 

φ΄. ϑῖεσιι, Ζεμσολγῖ 7ῳγ ἜΡΥΡΙ. δῤγασῆε (1886)} γλδὺ αἰϑο ἔανε Ὀεϊοηρεα 
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Ὦ [ἰἴ ν. δοδῦχον, Οεεοΐ. ἀ. 24. ΜῬοίκεςι, ΤΠ], 2717. Αρσοοσάϊΐης ἴο δὴην 

ΛΩΝ, δἰ5 ἰοῦ ψ85 ἰῇ Οἱεδ} οἱ ἴῃς 1,οΌδθοηβ. ΤΈΣ ττδαϊοηδ] σερ- 

τεβεηίδοῃ οὗ πἷπὶ ἰῃ ἃσί βῆοννϑ κὲὶπὶ σδτγίηρ ἃ ἰδ ἴῃ ὨΪ5 ἰεἰς ἢδη; Ὀαΐ 
ξ΄. ϑατσεηῖ Ετίεζε οἱ ἰῆς Ῥσορβδεῖβ ἰῃ ἴῃς Βοβίοη Ῥυδ]ὶς 1 ΌτδΙγ. 

δοῦν. 3εςεῖκ5 ἴο ἀἰδοουηῖ [86 ῬΣΟΌΔΌΣΙΥ οὗ ἴδς δηςεβίῖοσ Ἡδζεκίδῃ μδν- 

ἱῃς Ὀδοη ἰδς Κίησ, ψ ῃΐς ἢ δ .ῖ865 ἔσοσῃ ἴδ 6 υπυϑῈ8] ἰδ χὮ οὗ [Π6 ΖΕΠΟΔΙΟΩΥ, 

ὉΥ «ΔΙ ης δἰϊεπίοη ἴο (Ὠς ἔδεὶ [δδιὶ Ἰοης ψζεηεδιορίεβ ἃσὲ ἔγσεαυδηΐῖ ἴῃ τὩς 
ΟΤ. διηὰ ἴδδὲ ἰδεῖν ἰδεῖς ἱπ ἴῃς δι ρεγβογ ρους οὗ ἴδ Ῥσορῃοῖβ ΏΔΥ Ὀς 
Ῥυζεῖὶγ δοοἀεηῖϊδὶ. Ηονενεσ, ἤδη ΟἿΪΥ οὔς οὗ 5βἰχίδεοη ρσορβείΐς θοοκβ 
Ἔχ 15 ἃ δ: Ὑἰϊκὶης νατ δοη, ἴῃς ΡΤΟΌΔΌΣ ΠΥ δεθηιβ ἴο ᾿ς οὐ [Ὡς 5ἰάς οὗ 
[ἢδῖ νατϊδέοη δανίης Ὀδοη ἀς! εγαίς γαῖμεσ ἴδῃ δοοϊἀθηῖϊδὶ. Ἑυσίδεσ- 
ΤΆΟΙΕ, ἸοΠΩ ζεπεδ οσίο5 σὲ ἰηάδεςὰ Ἑπασδοίοσϑς οὗ ῥυίθβι  Υ τε ἰὴ 

(Εζιε., Νε., ἱ, 2 (}.), θυῖ σὲ ποῖ σοιηγηοη ἴῃ ἴμε σοσσοϑροηαϊης ὑσοὸ- 
Ῥδεῦς δἰπιοτίεδ (7ι., τ, 2 ὅ., Κὶ.), θείης ἑἰουπα ΟὨΪΥ ἴῃ Σ 8. σ'. 

Δ. Τε ΤΊριδς. 

ΤΗΣ ἀδίε οὗ Ζερμδηΐδ ἢ 8 ὑγορδεῖς δοιν γ, δοςογάϊηρ ἰο [π6 

ΒΌΡΟΓΒΟΓ Ρὕοῃ, νγ)8 ἰῃ (Π6 τεῖχζῃ οὗ Κίηρ [οβίδῃ (6230-6οβ). ϑδοδοΐδγβ, 
ὙΠ με ἐχοθρὕοη, μαναὰ δοοορίθα [ἢ 8 858 σοστεςῖ. ὙΏΘΓε 18 ὩῸ 

ξοοὰ τεδϑοῃ ἰο βιιβρεςὶ ἴῃ βἰδίειηεηΐ; { δοοογάβ γγχ6}1 συ τ [6 σοη- 
(εη(8 οὗ [ῃε ὈΟΟΚ, γεῖ 1ξ οου]Ἱά ποΐ 64 511γ ἢανὸ Ὀθεη οοῃ͵δοϊαγεα ὉΡΟῊ 
(δε Ρ4515 οὗ ες θοοκ. [ἰ 15 πδίυγαὶ ἴο βΈρροβε ἴπαϊ ἰΐ γεϑίϑ ΡΟῺ 
8η ἱπάἀερεηάεηϊ (δα ὔοῃ (δὶ ροο5 Ῥδοκ ἴο ἔδι ΓΙ ἜΑΥΪΥ ἔμμεθ. ΤΒ6 
υςβὅοῃ [Πδὲ ΙΏΔΥ ΡγοΟΒίδΪΥ Ὀς ἀϊδοιιββεα σοπηοεγῃ8 1561} 1 [ἢ 6 
ΡΑΓΏουΪΑΓ Ρογοῃ οὗ 70 514}8 γεῖρτι ἴο ψ Ὡς ἢ [ῃ6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ βμουά 

Ῥὲ δϑϑηοά. 4 Ζερῃδηΐδῃ ἀο ἢΪ5 ψοσκ Ῥείοσε οσ δίΐεσ ἴῃς ς]- 
τοϊηδίοῃ οὗ [ῃ6 στοαί Πϑδυ εΓο οτος Γείοστα ἰἱῃ 62: Β.0.} 7 ΤῊςΣ 
ΔΏΒΥΓΕΟΓ ἰο (15 φυεβίίοη ταιιϑὶ θῈ βουρσῃϊ ἴῃ ἴῃς Ῥσορβεὶβ ον βίδίθ- 
ΤΩ 5 88 ἴο ἴῃ6 σοῃα  ]0η5 ργονδη ηρ ἴῃ [υἀ δὴ ἴῃ ἢ15 ἀΔΥ δηά ἴῃ 

815 οὐοοϊς ἴογ ἴῃς ζυΐϊυτε. ΗΙ5 ἀδηυποϊδίοηβ οὗ ϑγῃοσε 5: ἴῃ 
ὙΟΓΒΕΪΡ, δροϑβίδου ἔγοπι δένει, ἴῃς ψογβῃΐρ οὗ [ῃ6 μδάνθη]υ Ὀοά- 
ἴε5, ἴῃς δρίῃρ οὗ ἰογεΐχηι συιβίοτλϑ ἴῃ τε] ρίοη δηὰ ἴῃ ἀτοβ8 (τ "δ. δ. ἢ), 
Δη4 ἴΠεὲ ῥγδοῖίοδὶ ϑοερςίβηη τερυκεὰ ἰῃ 12 βθοῖὴ ἴἰο δοοοσὰ ρεζγ- 
ες γ τι ἰδ 5ἰαίς οἱ δϑδίγβ 8 ἰΐ νγὰβ ἀυσης [Π6 τεΐζῃ5 οἱ Μδηδ9- 
56} ἃπά Απιοῃ (2 Κ. 21:5. 5.5 1), ἀπὰ 85 ἰΐ τηδὺ θὲ βυρροβεὰ ἴο μβᾶνε 

Φνὶς., Κὅ, ἘΠῚ. πο γίδοεα δίῃ ἰπ ἔδα τείξι οὗ Ἰεβοίεκίη. 
{ὃ ἔδλνουγ οἱ ἴδε ἰδίες ρετίοα τῖδν ὃς αἰεὶ Ὧκ. (οα Ἡδθακκυκ), ΚΙΊ., δοῦν. δοδυϊΖ δηὰ 

Τρρὶ. Β80υι (δε στεδὶ πϑδἱοτίν οὗ δβοβοίατ ἰς ἰὼ ἔδνους οἱ ἴδε εαγίϊεσ ρετζίοα; ϑο, 4. 4.. Ηἱ., 
Με. Οεἱ., ὕλδυ., σάϑαι, Νον., Μασι, Βοεσ, (ος., Κεοηεὺγ (28... 



168 ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ 

σομαπαοα ἀυγίην ἴδ οΑγΪν ρογάοῃ οὗ 0518} γεΐζτι, θεΐογε δε μδά 
Διτῖνεά δὲ δὴ ρὲ ΏδΩ ἢ6 οοὐἱά Εχογοῖθϑε ΔΩ ρονεγί] ἸηΗυδηος 
ὍΡοη ἴῃ εὐγτοηί8 οὗ ̓ ς δηὰ (πουρῇῆϊ ἴῃ ἢΪ5 Κίηράοτη. [1 5 υηϑΑ16 
ἴο ΔΓρι, 85 ΓΡΡΙΪ ἀοε5, (ῃδὲ ἴῃς τηονετηδηΐ ἴοσ γείοσιῃ πγυϑὲ ἤᾶνα 

θεσυῃ ἢ 7ο518}}}5 δοσθββϑίοῃ, δίποθ (ἢ6 σου ϑρίγδίοσθ Ο 56 ν 
Ατηοῃ σγογα βϑυρροτγίεα ὈΥ̓ ἴῃς ΡΓΟΡἢεἰ8 δηὰ ῥὑγθϑίβυ ΤΠ τηοῦνε 

ἴογ ἴῃς 8δϑϑαβϑϑίηδὕοη οὗ Ατοῃ 88 ἃ πηδίίεγ οἱ ἰδςΐ 15 πρκηόνῃ δηὰ 
πεοά ἢᾶγνε δα ἢο Τοῃηδοϊίοῃ ὑπ Ἃἢ ἢ18 δίς ἰοναγα γε] ρίοῃ. 

Τῆς ἱηςΠοδοῖοβ οὗ (ῃ6 ΡΟ] Ἐς 5 οἱ [ΘΓ 56] 6 δὲ ἰμδί Ὦπης ἀγὸ ἢϊά- 
ἄεῃ ἴγοπη 058. ΟΡρροβιοῃ οὐ ἀπιοῃ᾽ 8 ρασί ἰο ϑοΐὴδ Ρο]ςΥ, μοῃς 

οὐ ἰογεῖξῃ, εηἀογβθαὰ ὈΥ ρορυϊδγ ϑεη Ππηθηΐ ΤΏΔΥῪ ψγὲ}} ἢανε σδιϑεά 
“1ῃ6 Ρθορΐε οὗ ἴδε ἰδηἀ ἴο τῖϑε δραϊηϑί ηἶω. ὙὉῇε ἰδὰ 7οϑβίδῃ νγἃ8 
8 ὉΠΚΠοντῃ αὐ δ ἘΠ δηά, ρεγῃδρ58, ἀενεϊοροά [ἰηἴο ἃ ἰοἰδ}ν ἀϊΕετ- 
εηἴ Κἰηὰ οὗ Γυ]εῦ ἔστοαι δὲ (ῃοϑ8 0 δ ἢγοπθα ἢϊπὶ ῃ8α πορεά 
ἴογ. ἴῃ ΔΗΥ͂ ο886, ἀυπηρ ἢ18 ΘΑΓΪΥ γεδγϑ γα] ἱρίουβ Ἰηεγεβϑίβ ργοῦ- 

ΔΌΪΥ τουηδ δα ἴογ (ἢ6 τηοβί ρᾶγὶ ἴῃ (ῃς Βδπ48 οὗ ἰῃοϑε ψῆο δᾶ ςου- 
(Γο]εἀ (ἢεπὰ ὑπάογ Μδηδβθεὴ δηὰ Απηοῃ. 

Εβοτγὲ ἢ85 θδϑὴ τηδάδ ἴο δοοουηΐ ἔογ ἴ6 σομάϊ οη8 γεβεοίοα ἈΥ͂ 

Ζερἢδη 8} 8 υἱΐογϑη 68 85 ἱπαϊοδενε οἵ ἴῃς ρετίοα οἵ [οϑδ}᾽8 γεῖρῃ 
αἰἴίες ὅ2ι Β..οβ. Βυΐῖ ἴΐ 566 1}8 τ ργοῦδθ]ς [μὲ βυςἢ ἱγγερυ γε 8 
οὗ εὐἱυ5 οοὐἹὰ να Ῥδεῃ Τρεὶν ργδοιϑεα δηὰ ἰοϊεγαίθα ἴῃ ἴῃς 
Ρεγοα ἱπιθαϊδίεϊν δίζεγ ἃ γείοστη, ἰπε πηδΐη οαΐοοϊης οὗ ψῃ]Οἢ νγἃ8 
(δε Ρυπβοδίοη οἵ (ῃς ου]ὺ58. 7οΒΔἢ γγὰ8 ἃ Ζεᾶϊοιι8 ΟγβΠΡΡΕΓ 
οὗ Υδῆνεῃ δῃ ἃ πο γεοογά ἢ88 γεδοῃδὰ 8 οὗ Δ1Υ ςοο]ηρ οἱ 5 Ζεαδὶ 
αἰζεγ (ἢε τείοστω. Ῥαββᾶρθβ ἔγοτλ [ γι δἢ ἃγα βοπι 165 οἰ δα 

ἰο 5807 [δαὶ σοῃάϊ θη 58 ψεσγε 45 δὰ ἰὴ 7ιάδῇ δίζεγ [16 γοίουτῃ ἃ 8 
{ΠῈΥ ἀῇὰ ἀεοϊαγεά ἴο να Ὀδθῃ ΟΥ̓ ΖΕΡ ΔΗ Δ ἴῃ ἢ18 ἄδγ. ΤΉγεα 
ἴαςε(8 τεηάοῦ [ἢϊ58 δγριπηθηΐ ἱποοποϊυβίνθ. 7Έγε δ ἢ 5 ΘΑΓΙῪ ἀδπυη- 
αἰδιοῃϑ ΔρΡρδγθῃ!γ ΔΥ τεϊδ νεϊυ {{π|6 5. Γ6858 ἀροὴ ἴῃς ἱπηρυΓΙ οὗ 
(86 ουὐἱῖυ8 ψ ΕΟ 15 δ ρ ἢ δϑϑο ΕΥ̓ Ζερῃδηΐδη. Μάδϑηγ οἵ 7εγε- 
ΓΑΔ ̓8 Ρσορἤδοίθβ 80 Ὁοη 6 ΠΠΠῪ δϑϑίριιθα ἴο ἴῃς βγϑί γϑδγβ δίϊεγ 
(ἢς ταΐοστῃ ῬΡγσοῦ δ ΪῪ Ῥδϊοηρ ἴο ἢΪ5 ἰδίεβί ψόοσκ. Νόοῃδ οὗ ἢΪ5 ῥΡσορῆ- 
δοἶεβ σοσα τ ἴδῃ ἀντ ὑπῈ] [ἴῃς Τουγίἢ γεᾶγ οὗ Τἐῃοΐαἰκίπι (46' ἴ)), 
δηᾷ [{ 15 ργδοῦςδι!!γ οεγίδίη [μδἱ ἰῃ [ἢ6 Ργοςς88 οὗ ἰγδηϑοσ ρὕοη [ΠΟΥ 
ΜΜΟΓα ἰΑΓρο Ϊγ οοἰουγοά ΕΥ̓ (ῃς Ρτοροῖ 5 ἰδίεγ ἱπουσῃὶ δηὰ ΕΥ̓͂ ἴδε 
σοΠἸ οἢ5 διά πο ΠΕ οτα νυτι τε. 

Οἴδποσ οοῃϑιἀογαοῃϑ υγρεὰ ἱπ ἰανοὺγ οὗ ἴμε ροϑβί-γεϊοστηδῆοῃ 
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ἀαίε [411] ἴο τγδκε 1 ργορδαθῖθβ. Ὑῆδ ρῆγαβε “στειηηδηΐ οἵ Β84]᾽" 
. (19 [8 5414 ἴο Ῥγεβαρροβε ἴῃ6 δἰγτηοβί οοιηρϊεῖε ἀθβίιγιςοη οὗ Βδδὶ- 

8π| ἰῇ ὅ2ι Β.5. Βαΐ ἴῃς ρῆγαϑε 18 δαυδιν γν6}1} γα ϑαιοὰ “"Βδδ]- 
ἴση ἴο (ἢ 481 νεβῆηξρε᾽" 85 'η Ατω. τ. Οὗ. ΠΥῚΠΝ ἰὴ Απὶ. 42 οἰ. [Ιῃ 
κα δ ηπηογ, ἴῃ Ρἤῆγαϑα “3οῃ8 οἵ ἴῃα Κίηρ᾽ (1ἢ) 8 υηάδυ ἢ ςοπ- 
Ῥυϊϑίομ ἴο πιθδῃ ἴῃ 80η8 οὗ [οβϑίδῃ. [ἢ δοοογάδηςε σὴ ἢ ἃ νΈΣῪ 
ςοιῃτηοῃ υ8ᾶρ8 οὗ ἴῃ6 ψογα “΄80ὴ ᾽ ἴῃ ΗδΡγεν, 1 ταν δη ἃ ργορ δ ϊγ 

4ο65 ἀεποίε ἴῃοϑε ομαγδοίογβεα ΌΥ (ἢ ἰάςΐ οὗ ρει θοβηΐρ ἴῃ (86 

ΤΟΥ͂Δ] ἔην, νὶΖ., υηοἷε5 δΔηα σου51η5 οὗ Γο5ϊ8ῃ δηά [μος |ἴκὸ. (( (ἴῃς 

511} ῬὮΓΑΘ6 ““50}8 οὗ [(ἢ6 ὑγορμεῖίβ.᾽ Αραΐῃ, [ῃς ἰοίΔ] 5116 ποδ οὗ 

ΖΕΡὨΔηΔἢ 88 ἴο ἴ86 Κίηρ, (δουρὰ ἀδηουποίην ΟἴΠΟΓ τθ ΡῈ Γ8 οἵ 

(ῃ6 του] ἔπ, 18 ᾿.8ὲ 88 δαϑιὶνγ υπάεγϑίοοα οἡ ἴπε Ρ4518 οἱ [Πε 
Κιηρ᾽β5 γου(ἢ 85 115 οηυ ἴμ6 βυρροβί ὕοη [μδὲ [05184}᾽8 γε} -Κπόνσῃ 
ΡΟ ΘΙ αἰΐεσ 62: Β.Ο. γεπάθγεα Ὠἷπὶ ἱπιπλυης ἔγοζὴ 81] οὐ Ποΐϑη. ΝΙῸΓ 
ἄοο8 ἴῃ ἔδοΐ [μδ΄ σου 561 85 βουρῃξ οἵ Ηυ]άδῃ, ἴπε Ρῥτορμείεβ5, δἵ 

ἴα π|6 οὗ ἴῃς ἀἰϑοονοσυ οἵ ἴῃς θοΟΚ οὗ ἴῃε ἰδὺν ἔογες ι18 ἴο Ἷοῃ- 
οἷυάε μὲ δὲ (ῃδὲ {{π|ὲ ΖΕρΡἢδηἾ8} τγ85 ποῖ γεί Κηοσῃ 88 ἃ ὑσορμεί. 
ΤἼδ 8816 Κιηά οὗ τεδϑοηῃίηρ ψου]Ἱὰ ἀΐβροβε οὗ 7ϑγεσα δὴ τ ἢο Πδά 

ἴδῃ Ὀδϑη 1ὴ ρυθ]ς ᾿ἰΐα ἔογ εἰ γεαγϑ. ΖΡ δηΪΔἢ τδΥ ἢᾶνα ἀϊοά 
Βεΐογε ὅσ Β.6., οὐ βᾶνε βδθϑθῃ δυϑβεηίΐ ἔγοτῃ (ἢς οἱ δἱ (δι ραγέσςσυ- 
Δ Ἰυποεΐυζα, ΟΥἹ ποῖ πᾶνε Ὀδεῃ ἴῃ ἴῃς ςοηβάδηςε οὗ ἴῃΠ6 ΡΔΙ Ρυ5ἢ- 

ἴῃς ἴΠ6 τεΐοση. Αηγίπῖηρ πο ψου]ά δοοουηΐ 58 15[ΔΟςΟΥΪῪ ἴῸΓ 
7ετειαίδῃ μανίηρ Ῥεεη Ἰσηογεά νουἹά 6 ΘαΌΔΠΥ ἀρΡΡ]ςΔ0]6 ἴο [86 
οᾶ586 οὗ ΖεΡμαηΐδῃ. 
ΤΕ οςοξδβίοη οὗ Ζερῃδη Δ᾽ 5 ρρδᾶγδηςα 848 ἃ ὈΙΌΡἢεΐ 56 6Π15 ἴο 

Πᾶνε ἰαΐη ἰῃ βόζὴδ ἱταηπηϊηθηΐ ἀἄδηρεγ ἴο Πῖ5 πδοη. Ηδ ον] θην 
τορατάρα [Π6 ἀδγ οἱ Ὑδηνθῃ 85 εἴοϑα δ μαπά (17). [π δοοογά- 
8πο6 ΜΠ [(ἢς Ἑμαγδοίεσ οἱ δα] θοῦ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ ρεηθγαὶ δηα οἵ 
(6 ἀδγ οὗ Ὑδῆνεῃ ργορἤθοῖεβ ἴῃ ραγουϊαγ, 1 15 ργόῦδθ]ς [ῃδΐ 
ΖεΕΡ᾿δηΐΔ} ἱηίεγργείεα (ἢ6 Δρργοδοῖ οἵ ϑοπῆθ ἴογεὶρτι. ΔΙΊΩΥ 88 

Βεγα]ϊηρ ἴΠ6 ἄτῃ οἱ Ὑδῆνε 5 ἀαγ.Ὲ ὍΒὲ ἐνθηΐ [Πδῖ Βεϑβί τηθοί8 
(δε τεαυϊγεπγεη (5 οὗ ἴῃς 5ἰδΔύοη 15 ἰἢς δου ΐδη ἱηναβίοη.  ΤΠΘ 
δχαςί ἀδίε οὗ ἰῃ6 Δρρεᾶγδηςε οἱ [86 δου 8η5 ὑροη ἴῃ6 Βογίζοῃ οἱ 
ῬΑ]οβης οδηποῖ θὲ ϑυγεῖὶγ χεὰ. Ῥβδιηῖκ οὗ Εργρὶ Ῥερδη ἢἷ8 

ΦΡ ΤΜΡΟ,, Τὴε ἴα» οἱ γαδλισεῖ, 477. Ν' (τροτ), τος -; ε]. Οτεβδιδηη, Ὧεγ ὕύγεῤνγμηςξ 
ὦ. ἐπν.-ἰΩἀ. Ἑ:ελαιοϊοφία (τορος), τ42 ἢ.. 

{ΤΌ ΐβ ἐοαπεοςίίοῃ ττᾶβ ἢγξὶ δισχεβίοα ὃν (. Ε΄ Οταιοεσ, δοοίδίολο Δεκκηιᾶΐεν ἐπ Ῥαϊδειέηα 
(1778). ἰξ ἰ5α ἣονν ἴδε ὑγενα ἰης νίεν. 
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ΟΡΟΓΔΈΟΩ 8 ἴῃ ν ϑίοσγῃ (5318 ἰπ 640 Β.Ο.; δῃηῃα 5ἴηςς ἴῃς δου δηβ ραΐ 
δὴ εξεςίιια] βίορ ἴο 158 δάνδῃςε ἴῃ ϑυτγία, δηὰ ΗἩδγοάοῖι8 γερογίβ . 

[Ππδι ῬΒΑΠΊΕΙ τνᾶ8 οηρσαροά ἰη ἴῃς 5ίερε οὗ Αϑῃάοά ἴοσ ὑπερ ϊγ-εἰρῃῖ 
γεδΓ8, ἴΐ 18 ὈγΓΔΟΌΟΔΙΠΥ Τογίδίπη [Πδῖ ἢ18 ἐποουηΐοσγ τ] ἴῃς ϑογίῃὶ- 

85 Μ»8ἃ5 ΠΟΔΙῸΓ 620 (Δ 640 ΒΑΟ. Ογάχαγεβ, ἰῃς Μεάς, ψῇο Ῥεςοδη16 

Κίηρ ἴῃ ὅ2ς Β.6., νγὰ8 ἰογοβὰ ἴο γαΐϑα (ῃ6 5ῖερε οὗ Νίπενθῃ δροιΐ 
620 Β.6. ΌΥ ἴδῃς ἀεϑβορηΐ οὗ (δα ϑογίΐδη8 Ὡροη 18 οὐγῃ ἰογτΊ ΟΥΥ. 
δοιθσἤογα ἴδῃ Ὀεΐνθοη 630 δηά 620 8.Ὁ. [ἴ 15 Ργόρ8}]ἜἊς [δὲ ἴῃς 
σου ίδη ταὶ ἀροὴ ἴδ6 πογίῃ ἀπά ψεϑί ὑσγονίῃςεβ οὗ ἴῃς Αβϑυτγίδῃ 
ορίγε ἴοοῖκ ρας. ΤῈ Οτοεκ ὑδαϊθοη ἀθοίασγεβ ἴῃς ϑογί δα 

ἀοππδίοη οἱ ψεβίοση Αϑὶα ἰο Βᾶνε ἰδϑίο ἔπχεηγ-οἰ σης γ6δΓ8. 

δίῃςς [ΠΕΡ ὅπ8] ἐχρυ βίου νὰ8 εἴεςίεα ϑουηθνεγε Ὀοῦγθθ 90 
Δηἀ ς9ο0 Β.6..7 [(ἢ15 γχίνεβ 627 Β.6. 88 ἴμ6 οδγ οϑί ἀδίε ἴογ πε ῖγ ΔΡ- 

Ρδᾶγαηςς ἴῃ ἰδδῖ τερίοη. Τῖβ οοἰμοῖά68 ψ ἢ (ἢ γεᾶγ οὗ 76Γ6- 
ΤΑ Δ 5 08]} (Ἰς. ᾿τὮ δηὰ ἔυγη5}65 ([Π6 ΠΕΟΘΘΒΑΓΥ Ἔχίθγῃ Δ] 5Ε1π.0}}}8 ἕο σῦ 
(ἢ ομογροηςα οὗ Βοίἢ [εγοη δῆ δὰ Ζερῃμδηΐϊδῃ. Το νἀ εβργοδά 

δοῦν οἱ [ῃ6 ϑεγί δ η8 οοστεβροηα 8 ἢ ΖΕΡΒΔη Δ} 5 ν]βίοη οὗ 
(ῃ6 οομΐηρ Ἰυάρσηγχεηΐ 845 Ἔχίθηαἷηρ ἔσγοῃ Αϑϑυτία οἡ ἴπε πογίῃ-ϑαδϑί 

ἰο ΕἰΙορία οἡ ἴπε ϑουϊῃ-γεϑί. ΤῊς βροεὰ ψ ἢ σης (ἢς Θογίῃ- 
ἴδῃ μογάθβ ϑνερί δνεγσγίῃίηρ Ὀείογε ποτ 866 π18 γεβεςίοα ἰη οογίδίη 
οὗ Ζερμδηΐδῃ᾽ Β αἱΐογαῃςαβ (6. ρ., 1 2. Ὑμδί ποὶῖῃεσ Αϑϑυγία ΠΟΥ 
ἙΕδγρὶ ν8 ἰδβουρῃί οὗ ΒΥ Ζερμδῃϊδῃ 845 ἴῃς ἀρεῃξ ΟΥΓ Τογο ΠΕ. οὗ 
[86 οοταΐηρ Ἰυάρτηρηϊ 15 οἶεαγ ἔγοσῃ (δ ἴαςί (ῃΠδΐ [ΠΕΥ̓ ΒοΟΙΏ γε σὲρ- 
ταβθηϊοα 88 [Δ1}Π}πὴρ; ν] τη ἴο 1.5 ὙΠ 656 Ὀεῖηρ ουὔΐ οὗ (ΠΕ χυεβάοη, 
[86 ϑογιῃΐδη8 Γεπηδίη 88 ἴῃ6 τηοϑὶ ΠΕ οδηάϊδαῖε ἔογ ἴῃς ἀουδί} 
Βοπουῦς οἵ τοῦ] -ἀοϑίγογεσ. ὙΤΠο ΒΑΡυ]οηΐδη8 σδηποῖ μᾶνε Ὀυϊκοὰ 
ἰαγρε ἴῃ [ῃ6 Ρῥγορμεῖδβ πυϊπα υ}}] 5 οΓΕΪΥ Ὀείογε 6οό Β.6., δηά οἴμοῦ 

σοηϑἰ γα οη 8 σοηάδγ 1 ὉΠ Κοὶγ ἰδὲ [ῃ6 ὈΓΟΡΏΘΟΥ ὈοΙοηρ5 ἴο 50 

Ιαῖε ἃ ἀδίε (υ. 5.)ὃ. Τδε δος (ῃδὲ πεὶῖμοῦ Αβϑυτῖα πογ Εργρὶ γ)ὰ8 
ἀεϑίγογεοά ΡῪ ἴδε ϑογίίδηβ, μυΐ [παἴ, οἡ (86 σοηίΓαγΥ, ΝΙΏονοἢ 88 

[ΙΏΡΟΓΑΙΙΪΥ βανθὰ ὈΥῪ (ἢ 6η}, ΟὨΪΥ Ῥγονεβ ἰῃδί (ῃ6 Ἔχρεοϊδοηϑ οἵ 
[ες ρῥγορδεῖ ψεέγὲ ποῖ ἔ0}}γ σϑδ᾽ ϑεὰ. ἘΖεκίοὶ (587) ἀπ Εἶν ἱπὰ- 

ΦΡΟΝ. Ῥιάκοϊι, σεν. ἀἐν Μεᾶεν ὦ. Ῥεγεεν, 1 (τοοῦ), τ41ῇῆ.. Ἠάιῖ,, ἰοδεεα, τρδίκος ἰἢς πιδτοὺ 

δυοῖηοι Εκγρὶ [οἱΐοιν ἴμ6 διίδςκ Ὁροῦ ἴδ. Μεάεδ, Ὀμὲ [ἰ δεοσω αἰ ςυ ἴο τεοοηκίτυςϊ (δὲ Ὠἰεῖοῖγ 
ΟἹ ἴδιαι δθαεὶς͵ 
7 Ρυιάϊεϊκς, οὐ. εἷ!., 1-ς2. 
Ζ ϑεῖν,, ἴῃ δρίϊο οἱ (5, ϑοεῖκς ἴο ἰἀεπ τ ν (ἢ ἐχρεςοίεα ἀεείτογες νῖτ Ἐξγρὶ. Τὶς που]ὰ Ὀε 

Ῥοδαΐδὲς οὐ ὉΥ εἰϊπιϊδιίηᾳ 112 οὐ Ὁ. αἰδετίτηϊηδιίη δμδυρίγ Ὀεΐπεςει Εἰυϊορίδ δηδ Ἐξυρὶ δὲ 
ΖεΡ;δεΐδῃ ὑγοῦδὈ ἀϊὰ οἱ ἀο. 
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Ρ]658 ἰῃδι σογίδίη ἰοστο  Ῥτορῃθοίος οἱ ἀϊβαϑίοσ ἢδά ηοΐῖ θδδϑὴ [υ]- 
Β|1εἀ δῃὰ Ἰοοκβ ἰο ὅορ, οἵ [πε απ οὗ Μᾶγρομ, 858 ἀεβϑπεοα ἴο ὑστίηρ 

ἴῃς 8Π48] γε] βαίίοη οἵ ἰπ686 ργεαϊς ἴοηβ. Οὅορ δηὰ δΪ5 ῃοβίβ, πιογε- 

ΟΥ̓́ΘΓ, ΨΕΓΥ ΟἰοΒ Ιν σγαβϑε ες (ἢ Βογ  Δη 5 ἴῃ (Π6ῚΓ σΠδγδςίοσ δηά 
δεϊΐοηβ. Τα τεΐθγοηςε οὗ Ζερ μη δὴ ἴο ἴῃς ἱΠΑ Ὀ 11} οὗ 76 Γιι58 16 

ἴο ΓΔ; 50Π1 ΠΕΙΓΒ6]Γ ἔγοη (ῃ6 σοτηΐηρ ἴοα (τἾδ; οὐ. 13) 15 Ὡο ῥγοοῖ {μδί 
ες Κη οἱ (6 βϑύυςςα85 οἱ Ερυρί ἴῃ υγίηρ ἢογβε] ἔγεα ἴσοι [μ6 

ΘΟΥΓΠ]14η5, 45 Ηοσγοαοίυβ τεροσίϑβ. Ηδ πᾶν νν6}} ἤανε διτὶνεα δἱ 
ἢϊ5 σομο] βίο οὐ ἴῃς Ρ8515 οἱ ἰῃς Γερογίβ ἰῃδἰ γεδοῃδα ἢἷπὶ οἵ ἴῃς 

Τα] 655 η 655 οὗ [ῃΠ656 Ῥαγθαγίαη5. [πάἀοοά, ΗἩδογοάοίυ5᾽5 βἰδίθπηθηΐϊ 

Γοραγαϊΐηρ ΕΡΥρί 85 Ἔϑοᾶρα ΓΠΑΥ ποῖ (6}1 (ηΠ6 016 βίου. Αἴ δΔῪΥ 

Γαίβ, (ἢγθαΐβ βἰγη δῦ ἴο [ῃΠἱ οἱ Ζερῃδηΐϊδῃ σψεγα τδάθ ὈΥ οἴμεγ 
ῬΙΓΟΡΒοί5 0 Τογίδ ἢν αἀϊά ποῖ πᾶνε δΔὴΥ πουρῆϊ οἵ ἴῃς ϑογί Δ} 8 

(6. ρ., 18. 1217 ΕΖ. γδ, ο΄. 76. 45). 
Οἱ ἴδε ψβοῖς, ἰμογείογε, 1 βϑθε8 ργορδῆϊὶας (μ4ὶ Ζερῃδηϊδῃ 

Ργορβδϑίεα οἡ ἴῃς νεῦρε οὗ (ἢ ϑογίῃηϊδη ἱηναβίοῃ οἱ ϑγτία. [ἰ 18 

ΠΟΐ ΠΕΟΘΒΒΑΓΥῪ ἴο ΒΌρΡροϑβε {πΠαἰ ἢ6 σοποεὶνοα οἱ (ἢδπὶ 45 Ἔχ δι 3 ην 
(ῃ6 αϊνίηε δηρεγ ἴῃ {Πεῖγ μα ϑϑεμιθηΐί οἱ ([ῃ6 Πδοη8. ΤΉΘΥ 5661 

ΓαῖΠοῈΓ ἴο ἤᾶνε θεθα ἰπουρξ οὗ 88 ἔαγῃ ἰϑῃΐηρ [ῃς ῥτγοϊυάς ἰο (ἢς 
στοαί ἀγαπᾶ οἱ ἀδϑίγυςοη. Ηυμπδη δηα αϊνίης ἴοσοθϑ γα ἴο 

ςο-ορογαίε ἱῃ [Π15 858 ἴῃ οἴποῦ ἰπάρτηθηΐ 5οθη68 ἀερί οι ὉΥ (Π6 

ΡΓορἢεί8 (6. ς., Αἴ. ςἶ" 85. ὃ. [Ιη {πε Δρργοδοὴ οὗ (ἢς δον ίδῃβ, 
ΖερΡῃΔηΪΔἢ 54} 51:5 }8 οὗ ἴῃς Ὀτγαακίηρ ὉῸΡ οἱ [ἢ εχίϑτηρ ψου]ά- 

ΡονΟΓΒ5 δηα Παϑβίεποα ἰο ῥγος]αΐη ἱΐ 85 ἴῃ στεαὶ ᾿υἀστηδηΐ ἀδγ οὗ 
Ὑδμ ἢ, (86 ἀοα οὗ γε] δῃὰ ἴῃς ἀοά οἔ ᾿υβςα. 

δ3. ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ. 

:. Τῆἴε Οομίεηϊς. 

Τῆς [δουρῆϊ οὗ (ῃς ῬοΟΚ 18 σεηίτεά ἀροη οἧς ρστεδί ἴδια, (ἢ 6 
σογηΐηρ οἱ ἴῃ6 ἀδγ οὗ δίνας. Α58 (ῃἢ6 ὈΟΟΚ ΠΟῪ 58ἰδη45, [ἢ Ϊ8 
[Ποπα 18 ργεϑοηϊθα ὑηάθγ ἴουγ ϑυςοεϑϑῖνα ρῆδ8ϑε8. (Ὦ. 1 8εῖ8 [οσῃ 
ἴῃς ἄγϑὲ οἱ ἴπ686, νὶΖ., [ῃ6 δηπουποεοιηθηΐ οὗ ἴῃ 6 ΠΟΥ ΔρΡΡργοδοῇ οὗ 

[πΠ6 στεδίῖ ἀδὺ 1} 115 ον Βα πλῖηρ ἰοττοῦβ ΜΕΘ ἀγα ἴο ἱηνοῖϊνα 
(ἢ6 μοῦ] ἱπ ζέπογαὶ δηὰ ΤυἀὯ8 ἰῃ ρᾶγίουϊαγ. ὙΤῃα ῥγορῃοί 5 
ῬΠΙΏΔΓΥ ἰπίεγεϑὲ πδίιγα ἱγ 15 ἴῃ ἴῃς [αἰε οὗ 8 οὐ ΡΘΟΡΙΘ; ΠθηοΒ 
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18 πγοβϑᾶρο 18 δά ἀγεββθᾶ ἴἰο ἴῆθεω. (ἢ. 2, ἴῃς βϑεςοῃά ρῆδϑε οἵ ἴῃ 6 
5: 0͵6ςῖ, Δηπουη 68 ἴῃ6 σομχίηρ οὗ [5 βαῖὴβ στεδίῖ ἀδὺ ὑροὴ ἴῃς 
παρ θουπηρ ΡΕΟΡΪε5, νἱΖ., ἴη6 ῬΕΣ 565, Μοδθίίεβ, Ασπηπγο 65, 
ΕἸΠΙοΡίΔη8 οὐ ἘρυΥρὅδηϑ, δπὰ Αβϑυγίδηβ. Ι͂ἡ ἴῃς ὐἰγά αἰν βίο, 

«ἢ. 4.7, 1ῃς ῥτορβεῖ γεΐϊιτβ ἴο ἢΐ8 οὐσῃ ῬΘΟρΙῈ δηὰ Ἴοηῃίγαβίβ {Πεὶγ 
β'11Π 655 1 (ἢ 6 ΠΡ δοιι8η 685 οὗ Ὑδῆνθῃ. [Ιἢ [15 σοηίγαϑβί 1165 

(86 οδυ86 οὗ ἴῃ ἀἸ5αϑῖε. σοηγΐηρ, ΡΟ [ογιβαΐοημ. [π (ἢς ἔουγίῃ 
δηά Άπη8] βίαρε οἵ (ῃε ργεβεηίδιοῃ, οἢ. 35 39, ἴῃς (ῃΠουρβὶ 1685 ἴοτ- 
ψαγὰ ἴο ἴῃς ἔυΐυγε, δηὰ ἀδοίαγεβ [ῃδἱ δἰΐοσ [ῃ6 ῥγοόςεβ5 οἵ (ῃς ρυτί- 
Βεδοῃ οἱ [πε Ρδορὶε οἵ Ὑδῆνεῃ 15 οοστηρίοἰδά, [Π6 πδοη ψ1}} ἐη- 
οΥ ποῦ ά--τσίάς ἴδ πε ἃ5 ἴῃς γεἀδοτηθὰ οἵ δέν, (ῃ6 πρὶν Οοά. 

2. 1αίον Αἀδηίοης. 

Οπςοδὶ βιυάγ οἱ ἴῃς οοπίοηίβ οἵ ἴΠ6 θΟοΟΚ ἀυγίηρ [ῃ6 481 Π4]1} 
ΟΘΒΓΌΓΥ 845 γεβυ! δα ἴῃ (ἢς βεϊηρ δραγί οὗ οεγίδίη ρογίίοῃϑβ οὗ (ἢ 
ἰοχί ἃ8 β6]οησίηνρ ποῖ ΠοΓ ἴο Ζερμδη Δ ἢ ΠΟΥ ἴο ἢ15 {{π|68, θαΐ ἃ5 ἀπ 
ἴο Δοογεοη ἴῃ ἰδίεγ ἄδυβ. Α ρῥγεβοηίδὕοῃ οὗ ἴῃς σοῃβί γα ΠΟ. 8 
ΜΈΣΟΣ Πᾶνα Ργοάαςεά [15 οἤδηρε οὗ ΟρΡΙΠίοη τΔΥ Ὀς ἰουπα ἰη (ἢς 

[ΟΠ] Πρ; σοτη τ ΔΤ ἰη σοηηεοϊίοη ψ] ἢ ([ἢ6 νᾶγίοιι8 ρᾶ558 68 ἰπ- 
γοϊνεά. Ηδξγε χὰ ΓΩΔΥ Ὀγεϑεηΐ ΟἿΪΥῪ ἃ βἰκείς οὗ με Ὠϊϑβίογυ οἵ (Π18 
ΟΠ ς8] πηονεπηθηΐ Δηα ἃ Βυτηγ ΑΓ οἱ [6 σομο 8108 γοδομεὰ ἴῃ 
[115 σοτ ΘΗ ΪΔΓΥ. 

ὙὟὨε Ῥσοςθβ8 οὗ οσίἰοῖϊϑαχ δα σὰ ΕἸΘΒΒοση (1824), Εἰηὶ.., ἀπά 

Ὑβεῖΐποσς (1828), τῆο ἀεςϊἀοα ἀραϊηβὶ 2'2.-16 85 δ]]16ὴ ἰο ἴδε ἰΒουρῆϊ οὗ 
Ζερδδηϊδῃ. ἘΟΓΙΥ γϑδχβ ἰδῖεσ, Οοζί, ἰῃ σοάροίεεγαε Βέ)άγαρεη ἴον τϑός, 
ΡΡ. 812 7-., βεῖ αϑὶἰὰς 21-11 δηὰ 319-20 85 ΒΟΓΟΠΟΔΙῪ τηδίϊεσ, Η5 νἱεῖν οἵ 

ἴῃς ἰατίες ραβϑβϑαρὲ δα5 ΠΟῪ ΨΟῺ ζοηογαὶ σεσορηϊ τίου. δ. ΟΣ (1887), 

644, [ο]ονοὰ Ὁ ἀεηγίης ἴῃς ψΠοΪς οὗ «ἢ. 3 ἴο Ζερβδηΐϊδῃ δηὰ αιεβθοη- 
ἴῃς 21... Κας,, Οκπάεγξοεΐς (1880), τεβροηἀςὰ ὉΥ ἀεηγίηρς ἴῃς ἔογοθ 

οὗ ἴδε ἀγρυπιοηΐβ ἀραϊηβὶ 4}} δαὶ 4.9. Ιῃ 18ρο, δοῦν. τηδάς δῃ εἰδθ- 
οζγϑίε ἱπνεβ ζαιοη οὗ ςἢ8. 2 δηά 3, οογηΐηρ ἴο ἴ8ς σοποϊυβίοη [δῖ ΖΕερἢ- 
ΔηΪΔὮἢ ττοῖς ΟἿΪΥ 22:1} Δη ΡΟΒΘΙΌΪΥ 2᾽“4, ψὮ1]Ὲ δὴ Ὁχὶ]ῖς δαπα οοη- 
ἰτἰθυϊοα 2512 δΔηὰ 8 ροβίἊχις, 31:9, γε. ἐπάοσβεά ἴπε νἱεννβ οὗ 5. 
δηα ϑ.ῦν. οἡ οἢ. 3, δι πειϊζεα 8150 23-}: δηἃ Ἔχργεβϑεὰ ἀουδί 85 ἴο 25. ὃ. 
Βυ. (5 Χ., 1893, ΡΡ. 393 7.; 380 δ͵ϑο ἴῃ Οεσοΐ., 1006) βερασγαῖςα 24: 
35. 19. 1.20 ἔγογῃ ἴῃ σεηυΐης τηδίεσαὶ. ἢ αν. τηδὰς ἃ οδγεία] Ἄχϑυηδίίοη 
οὗ ἴῃς δγρυτσηθηῖβ οὗ 811 ἢΐ8 ὑγθάδοθββοσϑ δηἃ τγγχβ8 οοηϊεηϊ ἴο ψίνε ΖερΡΒα- 

ὨΙΔῊ οτοαϊξ ἔοσ 41} Ἔεχοςρί 410. 9, Νον,. εἰϊτιϊπδῖθ ΟἿΪΥῪ 25: 15:9. 8:1 

- ---Ἢ-ἍὍ..-ὄ 
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4.420 (βἰ τ ] Σὶν 8190 Βαυά !βϑίη, ΣΦ ηὶ., 553 7. αῃρὰ ΘεἸθῖς, ασί. Ζερπαπίαξ, 
δ8Β.). ΟΑβδα. δοςεριεὰ Βυ.᾽5 νίονν οὗ οςἢ. 5, υυϊ αἰβθδηϊεα 85 ἴο (ἢ. 2, 

τοασαϊΐϊηρ 8}} Ὀυϊ 25: 858 σεηυΐπο. Ὦγ. [ΕΒ 1Υ (1903), σ4οό Κι; 30 αἰ5ο 
ῃ. ἷβ8 ΘΟΙΏΤΙΘΏΪΆΙΥ (1006); ἴῃ 757. (1910) ἢς δἀ 45 318-39 [τὸ (Π6 ῥαβϑαροβ 
τ0αἱὶ τὸ “'"νἜῖῪ ῥσοῦδοὶΥ ἰαίοσ δα ἀϊ 5, στ οὐβίογλδτυ οδυϊΐοη, σου- 

ςοἀεά τδς ῥσοθδΌ ἐν οὗ ἰς ἰαῖς οτἱρίη οὗ 270. 11.295. 10 Δηὰ χοΐυϑθα ἴο ἀε- 
εἷαε 85 ἴο 414-39. [Ὡς ἰαῖίες ραγί οὗ Ὡς, νἱΖ., 418-29. 6 σοηϑίἀογεα “ἸΏΟΣΕ 

ΟΡδῇ ἴο βυβρίείοη 1ΠΔὴ 414-11) Μασ, τ ἢ δην δος ςεσγίδ ΠΥ 85 ἴο ἴῃς 

Ἔχαςῖ ἀαδίεβ οὗ (ἢς νασίουβ δ αἱ οη8, ἀστοεὰ τ δῖα. ἰῇ ἰΑΚΙηΣ ΔΤΑΥ͂ 

ἔτοση Ζερῃδηΐϊδῃ ἴῃς τ Πο]ς οὗ οἢ. 3, Ὀυΐ ἴῃ ςἢ. Δ ἀερτίνεα Ὠἷπι ΟὨΪΥ οὗ 
23. 81.106. 5146. ἔσοτῃ πυτϊησόζοιβ ρίοββεβ. (οσ. δοςορίοα ἴῃς νἱεν οἵ 
Νον. ἔοσ δε τηοβῖ ρασῖ, βεϊς δϑῖά δ 275. 65. 8:11. 2.90 Ἄδη Ἡ,., ἃ 5.80]- 

ΔΙ Οδίδοῖϊὶς, οοηἰοηδεά ἴοσ ἴδ ΠῚ οὗ ἴδ ὈΟΟΪΚ 88 ἴῃς ρῥγοάυςΐ οὗ 
ΖΕΡ ΔΗ 88 ρσεδοβίη, νὴ ἢ ἴῃς ἐχοορἕοη οὗ ἃ ἔενν σίοββεϑ (6. φ., 21:19...) 
Ιη ἰἢς 5Ξ8Δπ|ς γοδσ (:ροϑ8), Βεεσ ζᾶνα δβϑβϑθητδὶ δβογοηςς ἴο 518.᾽85 ροβί[ἴοη, 

το) Ὡς 275-09. 16. 11 ἴῃς ψΠοἱΪς οὗ οἰ. 2, δπὰ αυεβθοηϊης 24:.:2. Τε 
ςοποϊυβίοηβ οὐ Εδῷ. ἃσὲ σοῖς (86 5Ξαιηθ. ΓΟΙΡΡΙ, στ Οδίδοὶὶς 

οδυϊΐοη δηά βουηὰ ᾿δασζηΐηρ, οοηοθά 68 ἴῃς ἰδίεσ οσ ἷπ οὗ ΟὨΪΥ 275. 5. "Ὁ 
315. Ὁ, 1ουνσἢ στην ἃ τοϑοηδῦϊς ἀουδὶ 85 ἴο τῆς οσἱ κί }} 1} οὗ 25:11 ἴῃ 

115 ὑγεβϑεηΐ ἔοση. ὃ ι., ἴῃ πιοβῖ τοοθηΐ τσὶίοσ, ἕο Ποὐνβ οἰοβεὶν δέϊοσ ἾΝε., 
ἀτορρίης 255: - 80. 6. 8:11. 18 Δηᾷ [Π6 Ὑο]ς οὗ «ἢ. 2. 

Ιὴ [ἢ15 σοπηπθἴΔΓΥ, ἴῃ (ΟἸ] ον ρ πιδίογια]5, ἰῃ δα αἱ οῃ ἴο τ ΠΟΥ 

σἴοβθοβ, ἃσε ἱγεαίθα 8ἃ8 οὗ βϑεοοηάδσγυ ογἱρίη. ΤῊῆδ ογϑοὶς δραϊηϑέ 
ΜοδρΡ δῃὰ Ατηηοη (25: ἦ) 15 γεϊεραϊδα ἴο ἰδίογ {π|65 βίποβ 115 ρῆγαβο- 
ΟΪΟΡΥ ῬΓΟΒΌΡΡΟΞΕ5 ἴῃς ςοηαϊ θη 8 οἱ [6 6χῖϊε 458 δοίυδ!ν ἐχί βην. 
Αῃ ἐχρδῃβίοῃ οἵ [18 ογϑς]ε 18 ἰουηὰ ἴῃ δ᾽. ἡ ὟΒΕ [4]] οἱ ΝΙπο- 
νϑἢ 15 [ΆΚθὴ ἴογ ρτδηϊθα ἴῃ δ'δ, ψηΐοῃ 15 [μογεΐοσγε ρἰδοθά δἱΐεγ (μαϊ 
ενοηΐ. ἴη ἴδε [Πϊγὰ σδαρίεγ ἴἢ6 ΟἿΪΥ οὐρὶπα] πηδίζοσ 15 ἰουηά ἴῃ 
νυν. "Ὁ. νυν. δ᾽ Τ πγαν Ροϑϑίθ]Υ Ρὲ οἷά τηδίεσιδὶ; θαΐ ἴῃ ἰῃδὲ οδβ6 
1ΠΕΥ̓ ἅἃγὰ ουὲ οὗ ρίαος ἴῃ {πεῖγ ργεβεηΐ σοηΐεχί. νυ. δ΄ ἅγῈ ἃ ροϑβί- 
ΧΙ Πς δά ἀϊὔοῃ, ἰῃ Ὡς ἢ 18 ποὺ ἱποϊυἀ δα ἃ ρἷοβ5 (νν. "2) τονϑδ ησ 
ἃ αἰδεγεηΐ δἰςπᾶς ἰονναγα ἴἢς Βοδίβεῃ δηὰ ἱπίεστιρέηρ (ἢ6 οοη- 
Ὀπυ Υ οὗ [Πουρῃΐ θοῦψθεη νν. ὃ δπὰ “. νιν. "29. ἃγὸ δῃοίμῃογ δά- 
ἀϊθοη ἔσοπι ροϑίἊσ!ς πλ68, τ ἢ Β65 Πα ν156 υηδογροηθ 506 
ἴΠΠΘΓ ἜΧΡΔΠΒΊοη. 

ΤἼδ 8] ουγδῆοα οὗἩ ἘΠῚ ὩΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴοῦ [86 ναγίοιιβ δα ἀἱ Ποη 5 ἴο (ἢ 6 
Ῥοοκ, ἱορείῃεσ ἢ (ἢ6 5111 Ἰαίεγ ρίοβϑθεβ ὑροὴ ἴμοϑε δά οηϑ, 

περεβ8ι 4165 ρῥἰδείηρς (ἢ σοι ρ] ἤοῃ οὗ (ἢ6 ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂ ἰῃ 115 ργαϑοηΐ 
ἔοστῃ μψ }} δ᾽οηρ ἴῃ ἴῃς ροϑβίεχσις ρεποά. ΤᾺ βῃ4] οι ἢ 65 ΠΊΔΥ 
δᾶνε Ὀδϑθὴ ρίνεη 85 ἰδΐβ 8ἃ8 ἴῃς ατγεεῖκ ρεποὰ. Τα Ὠἰβίογυ οἱ (ῃ6 
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στον οὗ ΟΤ. Ῥοοῖκ8 βῆονγβ ἐπί {ΠῈΥ ΨΈγα 81] συθ]εςὶ ἴο (18 [κπηα 
οὗ ἰγεδίπηθηΐ, δἰ ἰδαϑί υηὉ}} (ΠΘῪ τεσ γεσορηϑοα ἃ8 σδηοηοα]. [η- 
ἀεεα, 1 5 ΕΥ̓͂ ΩΟ τη68η8 οογίδίη (Πδὲ ΟΔ ΠΌΠΟΙ Υ ἴῃ 118 ΘΔΥΙΥ βίδρεϑ 
Ευδταηϊοοθα ἱπλπλ }}Υ ἔγοσῃ βυςο ἢ τηοαϊβοδίοηβ. ὙὨε ΒοΟΟΚ οἱ ἴῃς 

ΎΊΜνεἶνε 88, ἱμ 4]1 ργορδὈ. ν, (η6 ἰΔϑ8ὲ οδησϊάδίς ἴἰο ϑθουγε δά- 
ΓΑ 55] 9 ἴο [86 Ρτορῃεῖς οδΏοη. 

4. Ῥοοίς Τονη. 

ΤΗΣ ΠορουΓ οὗ ἢανίηρ δε (μ6 ἢγβὲ ἰο δῃποῦηςσε [6 αἸΘΟΟΥΟΓΥ͂ 

οὗ ἃ β8ρεοΐδὶ ροεῖϊς τπρεΐγε ἴῃ (86 θοοὸκΚ οἵ Ζερῃμδηΐδῃ Ὀαϊοηρβ ἴο 
Βυάάε," ψ8ο ἀεφοϊαγοά [Πδἰ 2 δπὰ 41 νοσα ττἰτίδη ἴῃ (ἢ6 δἱγρο- 
ΓὨγί τ, ἐ. 6.) ἰῃ ᾿η65 οὗ 3- 2 685 δδεἢ. 

Ιῃ 1886, Ὁτ. (. Α. Βτίψεβ (Μεςείαηπὶς Ῥγοῤἤξου, 221--Ξ225) ἢδα ρχἱηϊεά 

ἃ ᾿ταηϑἰδίοη οὐ Ζρ. 13: ὅ- 1.18. 21.8 24.206 αγγδηρεοὰ ἰπ ροεῖς ᾿ἴη65, Ὀυϊ 
σι βουΐ Ξρεςΐδ] ςοηβίἀεγδίοη οὗ ἴΠ6 αυεσοῃ οὗ ροεῖς ἔογα. Τῆς 
Ὠεχί βοῃοΐασ ἴο ἀἴβουβ88 ἴῃς αυσδίίοη ψὰ5 Ὁ. Η. Μά]Πον (δὲς Ῥγοῤλείεπ 

ἐπ ἐλγον εροῤγωηπρολεη ἔονηι, 1806), το Βαὶϊδαὰ ἰἢ18 ὈΟΟΚ 88 ἴῃς ἄγϑὶ 

ῬΙΟΡΏΘΟΥ ἴἰο ψΒὶςδ ἐξ αα Ὀδδ Ῥοββϑὶθ]ς ἴὸ ΔΡΌΪΥ ἷ8 βϑοβοσης οἵ βἴσορῃϊς 

δη8}γ815 ἰῃσγουρπουῖ. Ὑτεδίίηρς ἴῃς Ὀοοῖς 85 ἃ υπϊΐ, ψῖ ἢ ἴΏς ἐχοερὕοη 
οὗ 31:9 δηὰ ἰαγίης υπάσς οὐ ρ 8515 Ὡροὴ ἰποὶ δηλ] γοβει Ὀ]ΒΠο68, 

Ὧς στουσῶϊ οὐὔἱ ἃ 5γβίθμχ οὗ “"Ἰπο] υ5ίοη,᾽᾽ ““ςοηοδίςηδἝοη᾽ δηὰ “σε- 

βροηβίοη᾽" (Κ΄. Η.ΔΗ οἰχν), γίεαΐπς βόνθη 518. ἰῃ οὗ. σ, ψῖτ 5- 7-Ὲ 7 
Ἔ7ΈἜ6Έ6- 6 ̓ πὲ8 Ἔδοὺ τεβρεςνεϊγ. (Ὦ. 2 ζε]] ἰηῖο ἄνς 5ἴ18. βανίηρς 
7 }8-8-4 1π65, δΔηὰ (ἢ. 3 γίο!ἀοα βενδὴ τηοσγὲ 5ῖτβ. δβανίηρ 7. 7-Ὁ 7 

Ἔ7Ἐ3.Ἐ7-Ὲ  ᾿η68 ΘΔ. τεβροονεϊγ. Απ Ἔχϑιρὶς οἵ πὸ τι βοΐα] οἶδ δτ- 
δεῖίεγ οὗ [ἢϊ5 βοδηιε 15 ἔστη 5ηοα ἰη τῆς ἑαςὶ (δὶ 211 ἰ8 βερατγαῖθα ἔσοπι 219 
δηὰ 1} 115.-16 15 οσρδηΐϊϑοα ἰηϊο δη εἰρι- πὸ βσ. ΟΑϑῃ)., νἰουΐϊ ΔῊ 

δἰϊετιρί δἱ βἰσορῃϊς στεογβδηϊβαίίοη, ζο]ονεὰ Βυ. ἰπ ῥσυϊηὔπης 24:7: 12: 
83 ΡΟΕΙΓΥ τι τδη ἴῃ εἰεσίας τγίτ. Μασγίΐ νὰβ (ἢ ῃτϑῖ ἴο δἰζειαρὶ ἴο 

Τεβίοσε ἰῃ [ἢ ναγίουβ ογϑοΐθβ Ὀοίἢ ἴῃς πιείτιςαὶ δηὰ (ὃς βίσορδὶς υηὶ- 
ἔογταὐγ τ ῖς ἢ Ὡς βυρροβεάᾶ ἴο ανε δεϊοηρεά ἰο πεῖ οσσίηδ! ]γ. ὙΠΟ 
ξεηυΐης ταδίοσίδὶ ἰῃ σἢ58. Σ δηἀ 2 ἢ ογρδηϊβεά ἰηἴο 5ῖσ8. οὗ ἔουγ 1Π65 δα ςἢ, 

ἷπ τὐὐἰπγχοῖοσς ππονοϊηθηΐϊ (οσ ἔνο 65 σδοῖδ ἰπ ἀουῦ]ς (τ πηεῖοτ). [Ιἢ «ἢ. 3 

Ὦς ἀϊϑοονετεά (γος ἀἰεγεηΐ ροες ἔοσβ, Υἱζ., 31-7 πα 5ίγβ. οἱ 5ἱχ 1168 
ΔΟΐ ἰη αἰπχοίογ; 43:12 πα 58ἴ18, οὗ ἴουγ φίρα- 68 ὁδοῦ; δηὰ 414-29 -ῷὸ 5015. 

οὗ ἔουγ ᾿ἰη658 δδοὺ ἴῃ ᾿ἰοσοδβαηρίης ἰΠΠΔΘῖοΥ δηα αϊτλεῖοσ, Ηδ]., ἀἶδγο- 

ξαταϊηρ ὈΟΙῈ τοῖγα δηα 81τ., ἰπαϊςαίοα 819 τεςορηϊὕοη οὗ ἴῃς πλαίογίαὶ 85 
ῬΟΣΔΙΤΥ ὉΥ Ρῥχϊπιΐηρς ᾿ξ δεςογάϊης ἴο [ἢ Ρδτδ] 16] 15. δῖαν. (ἢ ἔδσ 85 
ταδάς τῆς τηοβῖ βεσίουβ δί(ειηρί ἴο στεάυςς τῇς ἴεχὶ ἴο σ ίαἶγ ροςῦςδὶ 

4 51. (1803); εἰ. Οεεοκ. (τροῦ). 
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ἴοστηϑ. Βυϊ ἰδ χοβϊς 15 ΟΥ̓ ὯΟῸ πηδ8ῃ5 561{-Δ ἱ εη οδεῖης. ΟὨ. 1, ἴοσ 
ἐχδιηρὶς, '5 ρῥσεβεηϊεα ἴῃ ἴνῸ βοοϊίοης; ἴῃς αγβὶ ἰβ οοτηροβδὰ οὗ νυ. 5.5: 
8:12. 11 δΔηὰ ἰ5 Οογρδηϊβοα ἰηΐο βϑενδη δίσβ. οὗ ἴνο μερίδιισίοσ ᾿ἰπ68 δ οΏ; 
ὙὮ1]|ς ἴῃς ϑεςοηά 58 οςοτῃροβεδα οὗ νν. 1: "4-15 Δῃηα ΠΟΙ Γ868 ἰΟΌΓ 5[15., ἐδ οἢ 
οἔ ἴνο [ἴπ68, οὔς πεορίδπιείεσ δηὰ οὴς ἰεἰσαπιοῖοσ, Βυϊ ἰῃ ἴα Βτβῖ 86ς- 

ὕοη, 5.7.1 Ὀσεδῖκϑ ἀονγῃ σοι Δ}; 5115. ΓΝ σδῆβροβαβ τηδίοσί 415 85 ἔο]- 
Ἰονβ, νν. ὅν. 80. 06. 86. φρῃᾶ 511. ΥἿΙ Ὀσχίηρβ ἰοχεῖδεσ νν. 126 δηὰ 11, τὶς 

ἰη (ἢς Ξεςοηὰ Ξεςοη, δῖ: ΓΝ ἰδεῖς ἴῃ σθαι ϑὶϊε ἰεἰσαυηεῖοσ 6. Αμαίη, 
4:-115 ὑγοβεηϊδα ἴῃ ἔνε βἴχβ. οὗ ἴνο [1265 Ἔδοῦ, οἷς οὗ εἰρῃὲ δεδίβ δῃὰ οὴς 

οὗ ἔους. Βυϊῖ ἴο τρδῖκο [8ἰ5 ροββίΌ]ς, ἃ ἰοϊδὶ οὗ εἰρβίεσοη πογὰβ 5 οχσαϊτ θὰ 
δῖ εἷχ ἀἰογεηῖ ροίϊηῖβ δηὰ πηοβῖ οὗ ἴζοσω (οσ ἢο σεδβοὴ θυϊ [δὲ οἵ τηεϊτςδ] 
Ὠοοοδβὶῖγ. ΤΆ Ϊ5 15 ἰοο εἷσὰ ἃ ὑσίος ἴοσ 850 δ ρῃϊ ἃ ὑοοῦ. (οσ. βαι5β68 

δίτ)561} τί εἰδείης ἴθδι ἴῃς χεπυΐηα σδίοσί8}5 ἰῃ ΖερῃδηἶδΔἢ ΓΏΔΥ 8]] ὃς 
τεἀυςεα ἴο 518. οὗ ἔγγεῖνα ᾿ἰπθ5 σδοὶ (ἑ. 6., εἰχ ἀουδ]ς 11π68). ϑισορδὶς 

υπϊίοστα τυ οὗ (|18 Κίπαὰ οδη Ὀς δεουγεα ΟὨΪΥ ὉΥ τοὐεςηρ 858 υηρεηυΐης 

811} (Ὠδι ἀοεβ ποῖ σεβδαγ σοηίοστῃ ἴοὸ (ἢ 15 δίσορῃὶς βοσῖῶ. Εαρ. οὔἶεῖβ ἃ 
ΒΓΟΡὮΪΟΔΙ τεςοηβίτυςςοη οὗ (ἢ Ὀοοὶς ψὩϊςΟὮ αἰ δοσβ ΟὨΪΥ ἴῃ αἰ 'σῃς ἀο.Δ1}5 
ἔτοταῃι ἴδδϊ οὗ Μασίί. Ιἰρρὶ δἰἰεσωρίβ ἢ0 βἰσορδὶς βίσιςίϊυτε, Ὀὰΐϊ τη 
ἴῃ ᾿ἴπε8 Ὀα586 Ὡροῦ ἴῃς Ρδσ8}} 6 15πὶ δηὰἃ ροϊηϊβ ουΐ ἴῃ υσρθσουβ σμδηρ68 
ὨΘΟδΒΞΔΓΥ ἰο τούυςς ἴῃς νατίουβ ᾿1Π.65 ἴο ηἱξογιυ ανθη τὶ ΐη (ἢ 5ερα- 

ταῖς βεςιἰοῃβ οὗ ἰδὲ ὑσορῇεογ. Ὅυ, 8πά9 βῖ.5. οὗ ἔουσ [ἴπ68 δϑοὶ 4]]} 
(δγουρἢ [ἢς Ὀοοκ, ἐχοερὶ ἰῃ ἴδς ο85ς οἱ ἃ ἔενν 5.55.8 δηὰ δά ἀϊοηβ, δηὰᾶ 

ΔΡΡΙ 65 ἴὰς φίπα-τγίδπι (δστουρδουΐ, 

Ιῃ [818 σου ΔΓΥ, εβοτγί 18 ταδάς ποῖ ἴο ἰδ ὑπάυς ΘΙ ρἢ 8515 
ὉΡΟΩ ΘΟ, 5: ἀΘΓΑ ΪΟῊ 8 ἀγβίηρ ἴσο [ῃ6 Ροεῖς ἔοστη Τβδ βείεηςς οὗ 
ἨΕΡΓΕΤ πιεῖγα 15 85 γαῖ ἴῃ 8ῃ ἱπομοδίε βίδίβ, ποι ϑιδηαϊηρ [ῃ6 
ὈΓΔΙ ΒΕ ΤΟΓίΠΥ δη ἃ ραϊηβίδκίηρ βιιϊ68 οἱ ϑίονογθ, Κοιϑίείη, δέ αἱ.. 

ΟΟὨ ΒΕ ΘΠ, ΠΟ. οἰ] 5105 ἃ5 ἰο [Π6 ἰηίορτι οἱ ἃ ἰοχὶ ψῃοἢ ἃγὲ 
θαϑεα 5016] } οὐ ὈγΙ ΠΊΔΓΙΪΥ ὉΡΟῺ τηθίγί 8] σοη 5 ἀΘΓΔ ἤθη 8 γα ἴπονΐ- 
[Δ0]Υ ΟΡδἢ ἴο ζτᾶνε ϑιιϑρὶεΐοη. Τηδ ρδγδ 6] 15π| 85 Ὀθεῃ 1Ο]ονγθα 
ΠΕΙῈ 88 (6 ΟὨΪΥ 8816 σιΐϊάς ἰο (ῃ6 Ἰεηρσίῃ οἱ 11π658 δηὰ (ἢς Ἰορίςδὶ 

στουρίηρ οὗ ἴῃς (Βουρῆϊ 848 [πε ὈΥΙΠΊΔΓΥ σοη 5: ἀογδοῃ ἴῃ (ἢ ζογηλᾶ- 

ὕοῃ οὗ 51Γ8..Ὁ ΕῸΓ ἃ ϑἰδίοτηεηϊ οὗ (ἢ6 νεννβ Πεῦα σοη ΓΟ ηρ ἰῃ 
Γδίδγεμοε ἰο πηδίγε δης 8(γ., γϑίεσοηςε τη ΔῪ ὃς δὰ ἰο Η. ΑΒ, εἰχνὶ 7... 
Αἰἰοη ἄοῃ π]ΔΥ͂ Ὀ6 «(Δ]]6ἀ ἴο ἃ 5] 'σῃϊ νατγίδίίοηῃ ἴῃ αἀϑᾶσα ΒΕΓε, ΥΠΟΓΘΌΥ͂ 

(δε ἀϊ5Εςἢ, ταῖμογ ἤδη {Πα βἰηρίε 558 οΥ Ἰΐη6, 15 πιδάς ἴῃ Ἀ454] 
Ὁ21} οὗ (Π6 5ῖτ.. ΤῊ 5 566 118 τεαιίγοά ὈΥ (ἢ ἕδοϊ [πὲ ἴῃ6 ἱΠουφῆῖ 
8 σοπηρ]οἴεῖν Ργαϑθηϊεα ΟὨΪΥ ἴῃ (ἢ ἀπ ςἢ δηὰ (Πδἴ ἱῃ ϑοιης ᾿ᾶ868 
ἴβεσα 8 ῃῸ Οἰδαῦν τρδυκοὰ οαϑυγα τὶ ΐη ἴῃς ἀϊϑέοἢ (6. ρ., ΜΙ. 

9 ΟἹ. Ιαῖτ, το Οοταπι, οα ΜΊοδα, ᾧ σ. 



τη6 ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ 

"η Ὁ ΖῥὈ. τῦ 238. "Ὁ. 470. ΤΕΤΏΔΥ Βὲ ποῖίοα α]5ο, πδὶ ψἢ1ε ἴῃεσε οδῃ 
6 πο ἀουδέ (μδὲ ἴΠ6 πυροῦ οὗ ροεῖς ἔδεΐϊ ἴῃ ἃ 5 ςμοβ γγὰ8 ἀε- 
ἰοστηϊηθα ΡΥ (ῃ6 υ Ὁ οὗ ἰοΠ6- ῬΏΓΑΒ65,Ὲ δηά ἰῃδί 858 ἃ γσυὶε (6 

ΒΔ 6 ΠΌΠΊΡΟΓ οὗ ἰδεῖ Ρ6Γ 5 ςἢ08 οὐ αἰ οἢ ργενδὶ θα [σουρδῃουΐ ἃ 

ΡοΘΠῚ, γεῖ ς84368 ΔΓ ὈΪΘΠΌΓ] ἰὰ τ ΏΙΟΒ σμδηροβ οἱ τηθαϑυγα ΟΟΓῸΓ 
Πΐῃ ἃ Ρροστὰ (6. ρ., ΖΡ. 175 27.424... ὍΤο τϑάυςο (8686 ναγίϑίοη 5 
ἴο ποδί γί οΔ] ὉΠΙΟΓΤΏ ΠΥ ἱηνοἶΐνε 5 ϑιιο ἀΥΌΙΓΑΓΙΠ 655 ἰὴ ἰεχίμιδ] οτϊ- 
1ςΐ5π| ἃ5 ἴο ἀβογεαϊ (ῃ6 016 Ργοςθϑϑ. Α ἰάγρὲ ἄδρτεε οἵ ἔγεθάοχω 

ἴῃ ἴῃς υϑὲ οὗ ΡοΘΌςΔ8] ἰοστῃβ8 8668 ἴο ἢᾶνθ Ὀδθῆ δχϑγοϑθα ΕΥ̓ ἴπε 
Ργορδβεᾶς ροείβ. 
ΤΒα θοοϊς οὗ Ζερἢδηΐϊδῃ, 88 Βοῦα δηδὶγϑοα, οοηβἰϑίβ8 οἱ εἰρῃϊΐ Ρο- 

εἴἷς ογϑοΐθϑ οἱ ναγγίηρ ἰεηρίῃ. [Ι{ 158 ΒοδΓΟΟΪΥ Ῥγόθαθ]ς (Πδΐ ἴῃ 656 
ΓΕΡΓοβοηΐ (ἢ6 ΘηΠγα ΕἰογασῪ οὐαΐριυϊ οἱ [5 Ῥγορῃεί. Νοῦ 15 [ἴἴ 
᾿ἸΚοὶγ (Πδὲ Δηγ οὗ ἴδε εἰγζῃξ σοηϑαίυϊεα 4 σοτηρ]εῖα βογιηοη ; ἰΠῈΥ 

8Γ6 γϑίοὺ 56] 008 ἴσο ἃ ἰδῦροῦ θΟαγ οὗ πηαίογ815. Τῆς τηεΐγεβ 
564 ἀγὸ ἴἤγϑα, νἱΖ., βαχϑπηδίογ (3 : 3), φίμα (3: 2) δηὰ [εἰγδιηδίογ 

(2 :2). Οἱ (ἢεϑ8ε, ἴῃς φίπα 15 ([ῃς πχοϑβί σου ΠΟ Ὴ]}Ὺ υϑοᾶ; ἴοΓ δ 8ῃ- 
πουηοοπηοηΐ οὗ οΠδϑαβοπιοηΐ δηὰ Δ] ςὕομ, ἰξ 15 [6 πχοβῖ 5114 0]6 

τηδαϑυγο. ΤῊΣ Ἰοηρίῃ οὗ [ἢ 5[18. νΔΓ165 ἔγοτλ ὕγο αἰ (ἢ8 ἰο εἰρῃϊ; 

Ραΐ, ψῖτἢ πνο βοπιοννῃαΐ ππηοσογίδϊη ΘχοορΡο.5 (23. δηὰ 4͵5 2), τῃ6 
ϑίΓΟΡΪς υπὶΐ ψ] ἢ ἃ ΡΟΕΙῚ 15 σοηϑίδηϊ. 

ΖΕΡΒδηΪΔἢ σα ΠΑΊαΪγ 6 σοηδιάἀογεα ρτεδῖ ἃ8 ἃ ροεί. Ηες ἀοεδϑ8 
ποῖ ΓΚ 1 Ιϑαϊδῇἢ, ΠΟΥ ἐνοη 1 Ηοϑβοᾶ ἴπ [ἢ 15 ραγίςσυϊασ. Ηδς 
[45 ΠΟ στεδί ἱπιδρίηδνε ρΟύΈΓβ; ΠῸ ἄθορ ἰηϑῖρῃὶ ἰηἴο ἴῃη6 Βυϊηδη 

Πιεδσγί 15 γεβδςοίθα ἰῃ 5 αἱίογϑῃ 68; ΠΟΥ ΔΩΥ͂ ΚΟΘη 56} 51: Π νη 685 ἴο (ἢ 6 
δεδυῖε5 οὗ ἡδίισε. ἩΙ15 ἢδγρ 15 ποῖ δἰἰυποά ἴο ἴῃ6 βῃθγ Βαστῃοηΐοβ 
οἱ 16 Πκὸ ἴπδὲ οὗ 7εγεηδῆ. Ης δα δ8ῃ ἱπηρογαίῖδννε τηθϑϑαρὲ ἴο 
ἀοἰ νοῦ δηά ργοςθθαβα ἴῃ ἴῃς τηοϑβί αἰγεςῖ δηά [ογοοθία! πτᾶὺ ἴο ἀϊ5- 
οἤδΓρα ἢΪ5 Γαβρο 5 1 γ. Ναὶ ἢο Ἰδοκοά ἴῃ στᾶςε δηὰ σῃδᾶγη, ἢς 
ἴῃ ΒΟ0Ι6 ΠΊΘΑΒΌΓΕ δίοηθαά ἴογ ΟΥ̓ (6 νἱροὺγ δηὰ οἰ! οἱ Π15 βΒρθεςῇ. 
Ηδε γϑδ] 86 (6 ΔΡΡγοδοβϊηρ ἰδσσγοῦ 80 ΚοδηΪγ ἰμαὶ 6 "58 80]6 ἴο 
Ργδϑθηΐ 1 νἹν γ δα σοην] ΠΟΙ ΏΡΙΥ ἰο ἢΐ5 Πεαγεγβ. Νὸο ργορβδεῖ 88 
ταδί [ἢς ῥἱοεΐυτε οὗ [ῃ6 ἀΔΥ οὗ Ὑδῆνει πλοσγε γε]. 

4 (Ἱ. Ἡ,48, 1, ε.. 



ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ ΒΒ ΜΈΞΘΑΟΕ 177 

δ4. ΤΗ͂Ε ΜΕΒΘΑΟΘΕ ΟΕ ΖΕΡΗΑΝΊΑΗ. 

ΖεΡΒδηΔἢ 5ρόῖκα δ ἃ ἔτηθ νῇδη 156 δηἃ σουγαροοῦϑ ΘΔ ἀΘΓ5 8} Ὁ 
ψἃ5 περα ρα ἴῃ ΤυάΔῆ. ΜΠ δίενεγ ἐπι υἴ48η δηὰ ἰογα! ἰο Ὑδῃ- 

ψο ἢ δα θεδη δζουβεα ΟΥ̓ (Ὠ6 ῥγοδοβίηρ οὗ βϑαΐϊδῃ δηὰ ὈΥ ἰῃς ἀε- 

Ἰνεσγδηςε οὗ ΓἘγυβα δι ἔσοτι ΘΟ ΔΟΠ ΓΙ ἴῃ 701 Β.0. ῃδὰ αἀϊδά ου 
αὐυπηρ [ἢ ἰοης Ρεγοά οἱ ἀϊβιγεβ8 δηὰ ἢυ 1] Δ }οἡ ὑπ Γ Μδη 899 θἢ. 
1 δοκίηρ ἴῃς ἱποεηενε οὗ ἃ στεδί ἀδνοίοη ἰο Ὑδῆνγε, (6 ΡΘΟΡΙΘ 

Πα [4116 ΑιἸΥ ἱπίο 4}1 Κη 8 οὗ ἰΔοἸδίγυ δηὰ σοσγυροῃ. Νο- 
ὙΏΕΓΕ 15 [ἢ6 το] ρου δια τηογα]ὶ 5 [υδΔοη οὗ (6 ΠΠ.65 ΤΟΓΘΟ ΟἸΘΑΓΙΪΥ 

ρογίγαγθα (ἤδη ἴῃ Ζερῃδηΐδ ἢ ̓ 8 ρσορῃβοῖίεβ. Ηδ αἀἰγεοίβ ἢΪ5 Ὀ]ονγβ 
δραϊηϑί ἃ 5 γ 5γὰ ἴῃ σα] σίοη [δἰ ἀο65 ηοί Πμεϑιίδίε ἴο σου ρὶς [ῃ6 
ΨΟΓΒΏΪΡ οἵ ἴῃς ΒΔ8]1η}, οὗ ΜΊΘοΙΩ δηὰ [ἢς Βοβῖ οὗ ἤδάνθῃ, τ [Πα 
οὗ ὙΠΟ ἢ (τ ὃ. [Ιη Ζερῃδηΐδ ἢ 8 Ἔεγεϑ, βυςἢ οοπάπςξ 15 ἰδηίδ- 
τηοιηΐ ἴο Δροϑβίδου ἔγοπῃ Ὑδῆμεῃ (1. [Ιηἀεεά, μ6 σἤδτγραβ ᾿ογ- 
ἰὴ Ἰοδουβ ψ 1 ἃ Κὶπα οὗ ργϑοῖοδὶ βϑοθρ  ςβη, ΟΥ δίμεϊβπι; [86 Ὺ 

οοὐὔμΐ ρου ἴῃε ἱποσγίία οὗ Ὑδῆνθῃ, δ᾽]εσίην ἰμδὶ ἢς ἄοεβ ποίῃίην, 

ΠΟΙΠοΓ χοοά ῃοΓ Ρδά; [πον (Ππογεΐοσε ὑγοςθθά ἴο [η6 ζυγίῃοϑβί θη ρῖῃ8 

οὗ ψοκοάηθβθ. ΤῊΪ5 ἱπα  βόγοηςε ἴο γα] ρίοη δηὰ 15 οἰδὶπλϑ οὴ (ἢ 

Ρατί οὗ ἴδοβε ψῆο ψεσὰ “'βείςεἀ οἡ πεῖν 166 5᾽᾽ 5 δοσοιῃρδηϊβά, 
85 ἴῃ 81 5 τ ΑΓ οΔ365, ΟΥ̓ ἃ ΠΟΓΓΕΒΡΟΠΟ ΠΡ πγδίε τ! 8115: πῃ] οἢ Πδὰ 

ΠῸ 86η86 οἱ ᾿ιβίίςα. Ηδρηςα ΖΕΡΠδηΔἢ ἀδηουποεβ (ἢ6 ρῥγονδίοηϊ 
νἱοΐδηςσε δηὰ {ΠῚ ΟΚΟΓΥ, [ῃ6 ὙΤΑΠΩΥ͂ οὗ [86 τυ]εγβ, [ῃ6 ρεγνεγβίοη οὗ 
Ἰυκςε ὈΥ [86 Ἰυάψαβ (Πεπλϑεῖνοϑ, [6 ργοβ οη οὗἩ το ρίοη ἴο θ856 

οηἀ5 ΕΥ̓͂ (ἢε ῥγίεϑίβ δηα ρὑγορῃείβ δηά [88 δρίηρ οὗ ἰογεῖψῃη, 5(}}685 
ΕΥ (δε τοι (1δ 5 4,2... 
ΤΠ γα] ρίουβ ᾿πἀ  βόγοηοε δηᾷ δοϊδοςοἰβηλ οἡ ἔῃ6 οηδ δδηΐ, δηὰ 

(ἢ πηδίεγ 4] 15} ς 5616 50 π658 δηῃᾷὰ 1η]υ 5.6 οἡ (6 οἴδμοσ, ψ ῖα ἃ 

δίυγα! τεδοίοῃ ἔγομῃ ἴῃ ἐχδ] θά ἰά685 δηὰ 146415 οὗ ἴῃς ργενίουβ 
ξεπεγαϊΐοη. ΤΕ ἐχρθοϊδοηϑβϑ δηᾶ πἰρῃ ἤοραβ οὗ Ιϑαἰδῇῃ δηὰ ἢΪ5 

(ΟΠ ΟΠ ΡΟΓΑΓΙ65 ἢΔα ἔ81]6 ἰο πηδίογι 156. Ὑ δῆ ἢ 5 ΡΘΟρΪῈ τγ85 
5111 αηάοτ [ἢ6 66] οὗ (ἢ6. Ορργεβθοσ. ὍΘ γόοκε οὗ Αβϑϑυγία νγἃ8 ἃ8 
ΕΑΡΥ δηὰ 85 ρδ] τς 845 ἐνεσ. ἴῃ ἀδβρδῖγ οἱ ἀο]νεγαηςοα (Ὠσουρῇ 
ὙΔΏν ΘΙ, ἢΪ5 [ΟΠ] ονσεγβ σ σα 5οο Κη ἴο ΒΙΡΡΙοηδηΐ ἢΪ8 νοΆ ΚΗ 655 ΕΥ̓͂ 

Βανίηρ τϑοοῦγϑα ἴο οἴπεσ χοάβ ἰπ σοη)υηοίοη 1 ἢ ΪΠΊ, ΟΥ ΜΟΓΟ 

δρδηδοῃϊηρ Ηἷπὰ δἰίοψείμοσ. Τα ηδῖνα [811 οὗ [μδὶ δαγ ον Ἐπ|ὲ 
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γγ85 Ουΐρτονσῃ. [{8 ἀγίνην ρΟνῸΓ Μ͵ὁ8 Ὸη6. Α ΠΟΥ ἱπίογργοίδ- 
ἄοῃ οὗ Ὠἰϑίοσυ νγὰβ ἴῃς περ οὗ [6 δοιιγ. Νεν σΟποδρΡοηβ δηά 
1468]5 τηυϑί θ6 βυρϑείίυϊε ἰοῦ ἴῃοβϑε ουΐτχοχῃ. 

Ζερμδηΐδη ψγἃ8 ποΐ ἴῃ6 Ιδη ἴο ΒΌΡΡΙΥ [5 ηδεὰ. Ἧς δὰ ῃο 
ΠΕ ἰ46415ὅ. Ηδς ἔυγη 8Π6 4 ΠΟ ΠΟῪ σοηϑίγιςνε ῥγΠορ]ε5. Ἠς 
ΒΔῪ ὯΟ ἔυσίμογ ᾿ηἴο [6 τηθδηϊηρ οὗ οὐγτεηΐ ἐνεηῖβ (ἢ8η ἢ18 ὈΓ6- 
ἄδοεβϑοσβ. Ης νγὰ8 σοηίεηΐ ἰο ΔΡΡΙΥ ἴῃς ἰηἰεγργείδοη8 (δὲ ἢδὰ 

Ιοηζ τεηἀεγοὰ σοοά βεγνίοα ἰη [86 ἢδηάβ οἱ ἴῃς ῥσορμεῖβ. ΗΙ5 

Ῥτγεδοῆίης 858 ποῖ ροβϑ ἔνε δηα Ἴοοῃϑίσυςανε ἴῃ ἴοηα, θυΐ ὙΏΟΙΪΥ 

ποραῖϊνα δηὰ ἀσβίπιςῦνο. Ὀεηυποίδοῃ δηᾶ (Ὠγεδιθηΐη σοη5- 
ζαΐε ἢ15 τ Ἔββᾶρα. 

Α5 Απιοβ δηά Ηοβϑ ψεσγε ᾿δ]]δα ουἵ ΟΥ̓ [6 Δρργοδοὶ οὗ ἄδηρεγ 
ἔτοτη ἴῃ 6 ΠΟΙ, 80 ἱΐ 18 ργοῦδθϊε [δὶ Ζερῃδηΐδῃ δπὰ Ϊεγεαυύίδῃ γγοσα 
δτοιιβοά Υ ἴῃς ἱτηπηήπθηςσα οἱ [Π6 δογίμίδη ἱηναβίοη. Α δδυι το 
ΡΓΟΡοίβ ἢδά β8δδὴ ἴῃ ἴῃς Αβϑυγίδῃ ΔΙΓΤΩΥ (ῃ6 Πογα]ὰ οὗ ἴῃς ἀδγ οἵ 
Ὑδηνθι, 80 Ζερμδηΐδῃ ἰηἰεγργοίθ ἰῃ6 ΔΡΡγοδοὴ οὗ ἴῃς ϑογίῃΐδη 
Βογάεβ; [15 νσγᾶ8 [6 οὔδ στεδὶ δθϑογθίηρ ἰμϑπης οὗ [ἷ8 ΡΓΟΡΏΘΟΥ. 
Αγαΐη, κὸ Ατἴηοβ, ἢς ἐὰν (6 ἀδΥ οἱ Ὑδῆνθἢ 88 ἔσαυ σαί τ ἢ ἀ6- 

βίγυσοη, 838 πδᾶγ δἱ απ δῃηὰ 88 ἼἿογηΐηρ ῃοΐ ΟὨΪΥ̓͂ ὕὉροῦ οΟἴδεσ 
ῃδίοηϑβ, νὶΖ., ΡΕΣ 54, ΕρΥρί δηὰ Αϑϑγγία, θυξ 4150, δηἃ ργε- ὁ ΐ- 

ΒδητΪγ, ἀροη Ὑδηνε 5 οὐσὰ πδίίοῃ (τ ΚΓ. 7. "ὶ γα. 24. Τη1Κε 
7εγευλίδη, ἢΐ8 σοηϊειηροσασυ, ψο υἱίεγοά ταγηΐηρβ οἵ σοταη 
οδίἰδϑίγορῃθ 16 ἢ18 ἤεαγί νγὰ5 Ὀγεακίηρ, Ζερῃδηΐδῃ ΒείΓΔΥ8 ΠΟ 

ΒΥ ΡΔίΥ, σοι ρϑϑϑίοη ΟΥ ο]οἴοη οὗ ΔῺΥ Κίπὰ ονεῦ (ῃς ἱπ- 
Ρεπάϊηρ ἴδϊε οὗ μΪ8 ρεορῖς. Ηὸς βϑρθᾶκβ δἰ πγοβί 85 ἃ ἀϊβἰηἰεγοϑίθα 
βΒρδοίδίοσ. 

ΤὨς Ρυτζροβὲ οὗ ἴῃ6 δρργοδοβίηῃρ Ἰυάδρτηεηξ 48 υηδόγϑίοοα ΕΥ̓ 
Ζερμδηΐδῃ γγὲβϑ τηοσαὶ. [1 ψϑ ἃ οοῃηάοιηηδοῃ οὗ 5ἷη δηὰ δῃ 
ΟΧργεϑϑίοη οὗ ἴῃ6 δἴῃ]ςο8] τἱρηϊδουβηθβ5 οὐ Ὑδῆμνθῃ. Ὑεῖ (ἢ 15 
οἴ μοὶ] τηοῦνε ἤπαᾶ 8 Ἐχργαβϑίοη ΟὨΪΥ ἴῃ (86 δηπηουποοιηθηΐ οὗ [86 
Ἰυάρταδηΐ ἀροὴ υἀΔῃ; ἰξ ὈΙΔΥ5 ἢο ρῬαζγί ἰῃ ἴῃς (ἢγεοδῖβ ἀραϊηβί ἰῃς 

πδίϊίοηβ. ἴῃ (686 ἰδίίεν υἱΐεγδηςθϑ, ἴῃ6 οἷ ΠΔΙΤΟΥ ΡΑγ ου ΔΓ 51 
56 6128 ἰο Πηἀ ἔτεα σοιγϑε. Ὅὕδα ΠΔΕΟἢ 5 ἃγα ονογ ΣΟΥ ἃ5 ΘΠ 6 ΠΊΪ6 5 
οἵ Ιβγϑεὶ δηὰ 15.86}585 σοὰ. Ουἱΐ οὗ ἴῃ ζοηθγδὶ οαἰδϑίσορῆς, ἃ 
τοιηηδηΐ οὗ [5γ86] ν7}}} βυιγνῖνα ἴο ΟΥΒΕΡ Ὑδηνγθἢ ἴῃ υπαϊϑιυγθεὰ 
βούθηλγ. ὙΤὮε 5ρ γι τυ ΒΙοἢ 11] ομαγδοίοσγίϑα [15 στοῦρ, 88 ποίδαὰ ὈῪ 
ἃ ἰαῖεν δηά, ψ|}} θῈ οὔδ οὗ Ἀυ }}}}Ὑ, τ οί 655, δἰγαϊ ἰοσιναγά- 
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Π638, {πιιϑῖ ἰη ὙΔΗΏνΘΙ δηά ροηυΐης ρῥἱοῖν (23... 1). [115 [Ὡς ἴγῃς 
οὗ το] ρίοη επ]οϊποά ἴῃ ΜΙ. 6 δ, 

ἴῃ ΟὨΪΥ οὔς Ρδγίουϊαῦ μ88 Ζερῃδη δ ὄνοσ Ὀδεη οτθαϊεα τ ἢ 
οσἱ σία! γ. ὕμπα} τ] ΐη στοϑοδηΐ γεδγβ ἢῈ ἢ85 ὈδΕη βΈΠΕΓΑΙΪ 8ο- 

Κηον]εαροα 845 (6 ἢγϑι οὗ ἴῃς ῥργορῃείβ ἴο δῃποῦηςς [ἢ6 σουλϊηρ 
οὗ ἃ υῃΐνογϑα] Ἰυάρτηοηῖ. [{ἰ 195 ἀουθέι], Βονγενοσ, με ῖθεσ [15 

οἰδίτη ἴοσ ῃΐτη σδῃ ΠΟῪ ϑἰδηὰ.Ὲ ἘΕῸΓ ἃ ὑσορῃεῖ ψῆο αἰ βρ]αγ8 πὸ 
ΠΑΡΔΟΙῪ ἴοσ οοηδίγυςανε (Βουσῇῃξ οἰϑεγῇοσγε, 80 στεδί δὴ δάνδηςς 
βία 845 ἴἢ18 8668 ὕ}}1|Κοῖγ. ὙῊΘ ἔεδίυγε οἱ [ῃ6 ἀδγ οὗ Ὑδῆσνθα 
ΠΟ ἢ ΒΟΙ 458 [ἢ ἑογεσηοϑί ρἷδοα ἴῃ ἢἷβ ἐπουρῃϊ 15 ον ΠΥ ἃ γᾶ Γ 
αἰδῖδ 12... ΡΓΟΒΌΠΏΔΟΌΪΥ ἴμ6 Θογιμίδη ἱηναβίοη, ποῖ ἃ που - τὶς 
οδίδϑίγορῃε. Ἴδα ἰδίζογ 185. ον ἰ(ἢς ἄδτκ Ῥδοκρτουηά δραϊηϑί 
ΜΈΣΟΙ [Π6 οοποζεία ἱπαροηάϊην αἀἰβαβίοσ 15 βϑῆονῃ ἱπ ᾿υτ] οΟ]ου 8. 
ΤὨς οδίδϑίτορηϊς, οδίδοϊγϑτηϊς συ δνεγβίοη οὗ ἴῃ 6 ρῃγϑῖςδὶ αμίνογϑθα 

866 18 ΓΔΊΠΕΓ ἴο Ὀ6 ἃ ρᾶγί οἱ (Ὠ6 Ἔβϑομδίοϊοψυ οἱ ἴῃς [1Ππ168 ἴο ψῃ]Οἢ ἢΘ 
[6}1 μεῖὶγσ. ΤῊ8 ρῇῆδϑε οἵ ἴδε ᾿πάρτηθηΐ ἢ845 ηὸ ἀδβηϊίε δ᾽πι; 1 15 

(ΟἾΔ }Ὺ Ἰδοκίηρ ἴῃ τρογαὶ αἰβογίπυηδίοη; ἱξ ἐχῃ οἱ (5 ἃ ςογίδίη ἴη- 
ΠΟΙ 8,ΞίθηοΥ οὗ ργεϑεηϊδίοη (6. ρ., 1; σ΄. τὮ; δηὰ ἱἰ 15 ψιϊουΐ ΔΩΥ 

ἀοδηϊε ψδιτδηΐ, ἢ0 γοᾶϑοῃ δαίηρ οἴἴἶεσοα ἴου 18 σοσηΐϊησ. [11 ὈΘΑΓΒ 
[86 τηᾶγκϑ8 οὗἨ 115 ογίρίη ἰη (6 τα ϑί σε] πὶ οὗ ταγίῃ; δῃὰ τγίῃβ ἀο 
μοί τίϑε ἰη (ἢ6 οἶθαγ ἰρῃϊ οὗ ῃἰδίοσγ. ὍΤῆδ σοηςερθοῃ οὗ ἃ τνοτ]ά- 
ἀεϑβίγογίηρ υάστηοθηξ ΒαΪοηρΚ8 1η [ῃ6 8816 σδίερουυ ὙΠ (ἢ 6 5ἴοΥΥ 
οὗ [η6 Βευροε. 1ὐκὸ (ἢς Ἰαἴίοτς, 115 ογἱρίῃ Ῥγοραῦὶν ἀδίεβ Ῥδοκ ἴο 
Ρτγδ ιἰβίοσίς ἀδυβ8. Ζερηδηϊδῃ, {κὸ ἷ8 ργθάξος}ββοῦβ (6. ρ., ἄτα. τ (ἢ) 
ς᾽5:30. ,ώ66 Ἡρ, 4} ΜΙ. 1 18. ,'9.4.), ἀοε5 θυΐ ἐπάεανουσ ἰο δά- 
ἦυβϑῖ (ἢς οἷά σοπμοερἝοῃϑ ἴο [86 πον σομα Ποἢ8 ογεδίδα ΟΥ̓ ἴῃ6 δΡ- 
Ῥτοδοὴ οἵ ἰδε δον ΐδη8. ΤῊ δβ56 14] 88} 1} δηἃ οἶθασ νἱβίοῃ οὗ 
ΖΕΡμδηΐδῃ δηὰ ἢΐ5 ργθάδθοββϑοσϑβ 15 Ἔνϊηςδα ἴη [86 ἕδςοΐ [ῃδὶ (ΠΟΥ ΙΔῪ 
{ΠΕ ῖγ Ἔ Ρἢ 4815 ηοΐ προη (δε οἷά, ὑπείῃ]οδ] δηά οδίδοϊ γβιϊο ἰδδίυγεβ 

οὗ ἴῆε οὐττεηΐ Θβοβδίοϊοσυ, Ὀυΐ γδαίμοσ ὑροὴ ἴῃς ἀεδηϊία Ὠἰβίογι δὶ 
ἴοτοεϑ οὗ [μεΐγ ουσῃ {ἰπ|6, το ἀγα ἰμιογργείδα ΟΥ̓ ἴῃοτὰ 88 ρτεδί 
οἰ(ἢ οὶ ἀρθηςΐοβ ἴοσγ (ἢς Ρυγ βοδίοσγυ ομβαβϑβοιηθηί οὗ ϑγδοὶ δ (ἢς 
δδηά οὗ Ὑδηνε. 
Τα οοποδροῃ οὗ ἃ ἀ87 οὗ υπίνεγβαὶ ᾿υάστηεηΐ ἀο65 οί ἴῃ δηά 

οὗ 1[561{ ἀοιηοηβίζαίδ ἃ πηομοίμεϊβας ἰάθα οὗ σοα. Τα Πεΐυρε 

40! Ουηκ., Ζων να ίομ:ζεξοῖ. Ῥω ἰκάηὶς ὅεε Ν᾿. ΤΊ. (τρο3), 21 ἢ.; Οτεβδιηδεσι, Ἐςεδο" 

ἐοἰοξία (1005), 144 ἥ.. : 
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ΤΥ ἴῃ Βαυ]οηΐα ἄγοϑα ἰη [ῃ6 πιῖάϑί οὗ ἃ ογᾶ85 ροϊγίμοίβηι; δπὰ 
(ῆς 5. ΟΓΥΥ ἰουηά ἃ Βοβρι δ ]6 γεσεροη ἴῃ ἴ5γδεὶ ἰοης Ὀεΐογα τηοπο- 
[8 εἸ5πὶ νγχὰ8 ἀενεϊορεα. ΝΟΣ ἄοεβ Ζερῃδηδῃ᾽ 5 δἰίδοϊς ὑροὴ ἴῃ 6 
5 ΠοΓο βῃι ἰὴ (ἢ τε] σίοη οὗ 5 ἀδγ (τ΄ 25) συαγαηίεε Ηἷ5 πιοποίμε- 
15; (15 δίτἄδ οὗ τη ἃ Βδὰ ἰοηρ Ὀδδη σμαγδοίοσς οὗ (ῃ6 ργορῇῃ- 
εἰ5, ο δα Αἰναῦ8 ἰηϑἰϑίδ ἃ Ὡροη Ἔχοϊυϑῖνε ἰογα!ν ἰο Ὑδηνεἢ 858 
ΟΥΘΓ ἃραϊηϑί ἰογεῖρῃι ἀο᾽ 68. Ὑεὶ {Π686 νἱίενγβ ἃγὲ ἠοῖ δἱ 8]] ἰῃ- 
σοῃδἰβίοηϊ ψ ἢ ἃ νον οὗ Ὑδη σε 85 ἴῃς 1,οτὰ οἵ ἰοσὰ 8 δηὰ ἴΠ6 ΟὨΪΥ 

αοά. Τῇαῖ βυςὴ νἃ8 Ζερῇῃδη δ ῃ᾽ 5 νἱενν 15 γτεηἀεγεα ργοόῦδθ]ε ὈΥ 
1ῃ6 ΕἸ Ρ ἢ 8515 δ 1αγ8 ὕροὴ ἴδε εἴμ ῖςδὶ γεαυ γοσηθη (5 οἵ δ τε, ἴοΓ 
1ἴ γᾶ ΟΥ̓ (818 τοιιΐε [δὲ [5Γ86] ἀττίνθα δί τηοηοί πείθω. Τΐβ ργοῦ- 
ΔΌΣ ΠΥ 18 τοϊηξογοεά Υ ἴῃς ἔδεϊ (δὶ (Β6 τε]: ρίουϑ τη ρ8 οὗ ἢΪ5 
ΟΟὨἰΘΙΠΡΟΓΑΓΊΘΒ, 6. ρ., ΓΕ 8 ἢ δηα Ὠδυςο ΓΟ  ΓΩΥ, τεῆεςξ ἃ Τηοηο- 

{Πεϊϑεῖς [Ὠθοΐορυ. [{τδὺ Ὀα, ἱηἀδεά, [μὲ Ζερμδηϊδῇ ᾿ἰτηϑοῖ ἢ γ͵788 
Ομ οὗ ἴδε στοὺρ γψγῆο στουρῃΐ ουἱ ἴῃ Ὠευϊεγοποπιῖς (οάς δηὰ 
δ᾽ οα ἴῃ ἴΠ6 ῥγοτισαίοη οὗ ἴῃ τείΐοσω. ΒΕ ΙΠΕσ ογ ποῖ ἢ8 γγὰ8 
ἀἰγΈ Υ δηραροά ἴῃ (158 Θη οΓργῖϑα τὰ ἢᾶνε 0 πι68η8 οὗ Κηοσίηρ; 
Βυΐ 1 ΔΥ δὲ τεϑα Ϊγ σταηίεα [ῃδἰ ἢ18 ργεδοηίηρ μδα τηυςῇ ἴο ἀο 
1 Ργερδγίηρ [86 τη 458 δηὰ Πεοαγίβ οὗ ἴῃ ΡΘΟρΪο δηά ἴῃς οουγί ἔοΓ 
ἴῃ τοξοσιηδίίοῃ. 

ὃς. ΠΙΤΕΚΑΤΌΞΒΕ ΟΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ. 

:. Ονρν»κμδηαγίος. 

ΤΟ ποσὰ ἱμρογίδηϊ οοση πη Δ Γ168 οὗ Γεσθηί Εἶπ68 ἄγε : Εν] 
(1.867), Κοίηκε (1868), ΗΣΖὶ»-Θἰείηογ (1881), ΟτΕΙΙΣ (1888; 214 6ἀ., 

1908), Δ ΙΙΠδυϑοη (1892; 24 6δἀ., 1898), δεν ἄβοη (1896), Νονγαςοκ 

(1897; 24. εἀ., 1903), ἃ. Α. ϑιυνιῃ (1808), Μαγιὶ (1993), Ηδὶένγ 

(1φος), Ὀτίνεσ (1:9οό), νδῃ Ηοόοηδοκοῦ (1908), Κοίμϑιείη (ὴ Καυ., 

1909), 8πα 1ΙΡΡΙ (1910). 

2. Οπ Ϊπἰγοαμοίοη. 

ΤὨο οἰΐϊεῖ τιπρβ οὐ ἰβαροχίς ργοβίθιηβ ἃγα οἱϊεὰ ἴῃ ὃ 4. 
ϑΡρδοῖΆ] αἰϊοηἴοη τᾶ  Ὀς αἀἰϊτεςίοα ἤογα ἰο (δε βίι 165 οὗ ϑίδαδ, 

ϑοῦναγ, Βυάάς, να Ηοοηδοκεῦ δὰ [ἱρρ]. ἴϑεΐα! βυυλιηδτίαϑ 
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Μ1Π θὲ ἰουηά ἰῃ [6 ψ6}1-Κηουσῃ “Ιηἰτοάυςοη5᾽ οἱ Ὠ τίνου, 
Οογ}, Καηΐρ, Καυδηδη δηὰ ὙΝΠ]άθθοογ; ἴῃ τῃ6 Ὀ᾿ ΠΟ ΑΓΥ δτίϊ- 
[658 ὃν ϑεἸρῖε (08.), Ὕ. Κ. ϑυνῃ δηὰ Ὀγίνος (ΕΒ.), δῃὰ Βδεγ 
(ΡΚΕΙΝ; δῃὰ ἴῃ Ε. Βεββοῃ, 7ηίγούμοον ας Ῥγοῤ]ιὼδς δορ]ιομΐς 
(1910). 

Ὀ᾿ἰβουββίοηϑβ οἵ μα ροεῖς ἴογῃχ δῃά Ἵμδζαςίεγ οὗ [Ὡς Ῥόοοκ γε 
᾿ἰϑιθα ἴῃ ὃ 4,ὅ. 

3. ΤἼῆοςε Τεοαοληρ. 

Ιη δα ϊοη ἰο {ῃ6 βϑεςοηβ ἰῃ {Π6 σοχητηθη δγίθϑ δηὰ “Ἰηἰσγοάυς- 
[οΠ5᾽ βεϊπρ ἔοσί (6 ἰβουρῃξ δηὰ ἰοδομίηρ οὗ Ζερμαηίδη, ἐχ- 

Ροϑβιοη5 οὗ [ἢ15 δι ]εςξ (ῃδὲ ἀγα ψογίῃγ οὗ τηθητίοη νν1}} 6 ἰουηὰ 

ἴῃ θυδη), δ έ6 Τ᾽ οοϊορὶς ἀον Ῥγοῤῥείοε (1875), 222--2ς; Κυρπεη, 

1πὸ Ῥγοῤῥεοῖς απά Ῥγοῤἤίφουν ἐμ ]δγαοὶ (187.), 171 ὕ7.; ΟΥ̓, Οἱά 

Τεσίανιομξ Ῥγοῤἤφον (188), ὃ 24; Μαγίΐ, Οεεοϊολε ἀκ ἐδγαεῖ- 

ἐἐδολοη ΚοΙρίομδ (1807), 184; ϑυηοηά, Ζελγόμολ ἀδν αἰ οείαπιοηί- 
ἤολοη Κοϊέρίοηδροσο οδ δ (1890), 243 7.; Κ. Η. Οδγ!εβ, 4 Ογηηοαὶ 
Η ίονυ οἵ {16 ])οοίγίμε οἵ ἐπε ιΐμγο {76 ἐπ ]ογαεῖ, ἐμ  μάαΐδηι απ 

ἐπ Οἡιγι δι ἑαμὴν (1809), 97-οο; δίδάς, Βέδίέδομο Τμεοίορίς ἀἐς Αἰδοη 

ΤεσίανιθΣ (1905), 250 ὕ; Οχεβθηδηῃ, 1267 ὕὐγεργμηρ ἀὅο᾽ ἐδγαοί- 
ἐπἐδολ-Ἴ άίδομο Ἐσολαίοίορὶς (190 Ὁ), 141; Κόρογϊο, δϑώμάς ὠμὰ 

Οπαάς (1905), τος δ; ϑίδεσκ, δας 4.55 γγέδοδο Ἡ εἰ γείοῖ, ἐπι ὕὐγιεὶ 
ὧογ ῬγοῤΠείο (1908), τός--17οὸ; ΟΒεγηθ, Τὴς Τιῦσο Κοεϊρίοης οἵ 
Ἰεγαεὶ (1911), 44-46. 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ 

ΟΕ ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ͂. 

δι. ΤῊΕ ϑΟυΡΕΚΘΟΚΙΡΤΙΟΝ (15". 

ΤῊ Ἰηἰτοάυοεβ (ῃ6 δυΐδογ, ἰγᾶσθβ ἢΪ5 ᾿ἴποαᾶρσα, ἄδοΐαγοβ [8 
ΒΟΌΓΟΘ δηᾶ δυο οὗ 815 τηδϑϑασε δηὰ βίδίθβϑ ἰῃε ρεγίοά οἵ ἢΪ8 
ΡυΡ]Ϊς δοῦν]. 

Τῆς 5βἰδίειηδηῖβ οὗ [86 ΒΌΡΟΣΞΟΓ ΡΟΣ; σὰ βυρρογίεα ὈΥ ἴἢς ςοηίϊεηῖς 
οὗ ἴπε Ὀοοὶς δἱ ἰθδϑὶ 80 δ ἃ8 ΔΩΥ͂ ἐν ἄξηος 15 ἑοσιῃβοουηίης. Ὑεῖ ἴῃ νἱ εν 
οἔ ἰὰδς 515 5ἴΓ688 Ἰαἱἃ ὑροη δ οσβῆϊρ ἴῃ οαγὶγ Ἡδεῦτγον [ἰϊεγαίατγς, 

ΓΑΌΓὮ οὗ 11 θεΐηρς δποηγτήουϑ, δηὰ ἴῃ ἴῃ ᾿ἰἰρῃϊ οὗ ἴῃπ6 ΒΌρογβοσ ΡοηΒ ἴο 
ἴῃς τϑυλδι ηἱηρ Ρσορῃεῦς θοοΚ5, ἴῃς τ.) οσ οὗ [μεῖν {{π|65 θεὶηρ σογίδ  ΪῪ 

οἔ ἰαῖε οτὶ κίπ, ἴῃ 6 ρΡγοθϑ Ὁ} 18 ἴΠδὶ (8158 οτς ἰ5 ΠΠἸκονσῖβε ἔγοτῃ ἴῃς ἢδηά οὗ 
8η εὐἰίος (οογέγα ΗΪϊ.). ὙὮεγε 15 ἢο δ4515, Πούγενεσ, ἴοσ Μασ 5 ΞΒΌρροκὶ- 

ὕοη ἰδαὶ ἴῃς ςὨτοηοϊορίοδὶ οἶδιι5ς 15 οὗ ἰδίεσ οὐχί [ἢ8ῃ ἰμ6 σοσαδιὶ πάοσ. 

:. Τῆξ τυογὰ οΥ Υαϊαυεμ) ν. Ἡ..ΑΒ. 3.1. Ὁ. τ γγ πίοι εανις μπ!ο] Υ'. 
οῃ ΜΙ. 1'.--Ζεῤλαπία ἢ] Νοίδιηρ 15 Κηονῃ οὗ Πΐτῃ Ἔἐχοερί ψἢδί 15 ἴο 
ΡῈ Ἰεαγηδά ἔγοτη ἢΐἷ8 ὈοοΟΚ (υ. Ἰηΐγ., ὃ 1).--τῆο δοη οἵ Ομδλμῆ, δὲ 

δοη οἵ Οσεὐαϊίαλ, ἐΐ6 δομ οἵ Ανπαγίαϊι, πὸ δομ οὔ Η εσξεκία ἃ] ΤῊΪ5 15 

(ῃ6 πχοβὲ Ἔχίεη δὰ οἵ ἴῃς Ῥγορῃεῖς ρεηθδίορίεβ. ΕἸΡΏΐ οὗ (6 
ΡΓΙΟΡΒοί5 ἅγὰ ἰεἴϊ του ΔΩ ἴδιαν Ὠἰβίογυ ;Ὲ (ἴῃς ἔδίμουβ οὗ 51Χ 

οἴμοτβ ἃῖὰ πδιηθᾶ, ἢ ψΏ1|6 Ζεομδγδ ἢ 5 δίῃ γ δηὰ σγαηαζαῖῃοῦ ἀγα 
Ῥοΐῃ τεοοσάθα; θυΐϊ Ζερῃδηΐϊδῃ 18 ἰγασεὰ ὕνο φεπογδίοηβ 5.1} 

[αγίῃοῦ θᾶ. κ. ΤῊΪ5 νᾶγίδίζοη 15 σογίδί ΠΥ ποῖ σις ουζ γεαϑθοη δηὰ 
(86 πιοϑὲ πδίιγαὶ ἜἘχρ δηδέοη 15 (δὲ οἴδγεα Ὀγν ἰἢε νον (ῃδὶ [Π6 

Ἠεζεοκίδῃ μογε 1ἰβίβα τγὰϑ ἴῃς Κίηρ ΌΥ ἰμαΐ παπλε.Σ ΤῊΪΐβ ρῥγοθᾶ- 
ΠΥ 15 Βαρρογίεα ὃγ (6 ἕαςϊ [η4ἰ [ῃ6 πᾶπγ6 ΗΘ ΖΕΚΙΔἢ 15 ηοΐ θογῃ 6 

ὁ γῖσ., α., Απ., ΟὉ., Μί., Νὰ., ΗΡ., Ηξ., Μαὶ.. 
{ΊΣΖ., 15., 16., ΕΣ. Ηο., ]οη., 7ο.. 

᾿ 950, 6. 3. ΑΕ;-., Ηἰ., Ἧε., ϑεῖῦν., δαν., Νον., Ολϑη., Μαζί ; οονίγα Αδδι., Πο., οσ., Οἐ. 
εἰ 
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ΕΥ̓͂ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΙ ὈΓΘ-ΟΧ  ς ῬΕΥβο ΟἹ γεοοσά δηά (ῃδί 411] ἴῃς Ὡδη)68 οἵ 
(16 ψεηθδίορυ, βᾶνα (υ 5})1}, αγὰ ἰοστηθᾶ 11} ἰδ ΔΒχ κ γ᾽" πο 
[οσ δ οη 566 8 ἰο ἢανε Ὀδαη Βρεοα ΠΥ σογησηοη ἴῃ ἴῃ 6 ΓΟγΑ] ἔδτι- 
᾿Πγ. 5 ὟὝΒΘ ΟὨΪΥ ἔτο οὈ]εςοη 8 ἴο (ἢ18 νίοτνν σὰ (1) [πὲ ΗεΖοκίδῃ 
18 ηοῖ Πεγὲ ἀεϑὶρῃδίεα 85 Κίηρ δηὰ (2) (μὲ ἴῃς ζεμθδίορυ οἰΐε8 ἴγεα 
ξεπεγδίίοηβ ρεΐγγεθῃ ΗρθΖεκίδῃ δηὰ Ζερμδηΐδῃ, ῃογοα8 θεῦγθθῃ 
Ἠεοζοκίδῃ, ἰδ6 Κίηγ, δῃὰ 7οϑβίδῃ ἴῃ ψῆοϑε τεῖσῃι Ζερμδηΐδῃ ργορῆ- 
οϑἰδὰ ἰβεγα ᾶγὰ ΟὨΪΥ ἵἴσγο. [ἢ ΤΕΡΪΥ ἰο [Π6 Βγϑὶ οδ]εςοη, ἰξ 15 5ἴ- 
δαϊεμξ ἴο 840 [μα δ (ἢς πιο ἴῃ 5ι ρεγβου ρίίοη ψγ85 δἰἰδοῃθά 1 15 
ΡΓΟΡΔΡΙΕ [δὲ 1 τγᾶ8 Δ Κϑη [ῸΓ σταηϊεὰ (Πδῖ 1 νψουἹὰ Βα υπάεογϑίοοά 
85 ἱπαἸοδηρ ἴμ6 Κίηρ, δηὰ ἴῃς νογὰ "Κίη σ᾽ νγἃ8 ποῖ δα ἀδὰ 5ἴηςε 1ζ5 
Ῥγδβϑθῆος Μοῦ Πᾶνα οσοδβίοημθ . Δῃ ὑπρ]εαϑαπῖ γερο οη. ΑΜ ἰο 
1ῃ6 ϑεςοηά, ἰξ νν}}} θὲ τετηδσηροσγοά (μα (86 τεΐζῃβ οὗ Μδπαβϑθὴ δηὰ 
Απιοη οσχίεη θά (πγουρῇ δ[γ-ϑανθῃ γεδγβ δηὰ (ῃδἰ Μδηδββθῇ νγἃ8 
᾿ογίγ-ἢνε γεδγϑ οἷὰ ψἤεη Ατποῃ γχὰ8 θογὴ (2 Κ. “ιἶ" ἡ. [10 Απλᾶ- 
ΤΙΔ ἢ νγὰ8 οὗ δά] ἀρθ, ΟΥ ΠΘΑΓΙ͂Υ 80, Έη Μδηδ 856 ἢ Ῥάρδη ἢΐ5 ἰοης 
ταΙρηΐ δηὰ ᾿ξ νγα 811οὁνν ἃ ἴα ρ868 οἵ ἔθη γεᾶγϑ θεΐτγεεη (Πε Ὀἰγἢ οὗ 
αδοῦ ἔδίῃεσ δηά (μὲ οἵ 18 ἄγβί βϑοη, Ζερδη δ ἢ ΤΩΔΥ͂ ΘΑ 51 ἢᾶνα 
Βεθη ἔγοιῃ δέ ἴο ΤΕΥ γοᾶγβ οἷἃ θη 7οϑδῃ δϑοοπἀ θα (ἢ 6 
γος δηὰ [8.8 οὗ τηδίυγε ἂρὲ ἤδη ἢς θαρζδῃ 18 τ η]5Υ. ὕη- 

ἰογσιυηδίεϊυ, (ἰἢς ἐχαοὶ ἀδίε οὗ Ηθζεκίδ ἢ 8 ἀθδίῃ 18 υποογίαϊη, δηὰ 
ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΗΓΠΥ (86 Οἱγίῃ-γοᾶγ οὗ ΜϑηΔ586} οδηηοῖ ΡῈ ἀοίογταϊηοα 
ἢ ργεςοϊ βίο; ας [δ6 ρεγιοὰ βεΐσχγεεῃ {π6 Ὀἰγίῃ οὗ Ατηδγίδῃ δηὰ 
[Πδἱ οὗ ἢΪ8 στεαί-ρτδηάϑοῃ τὩΔῪ ὲ τεάδιιςθα ἴο ποῖ τῆογε {Π8ῃ ἔοσγίγ- 
οἰσῃςϊ γϑᾶγϑ, δηὰ ἴῃ6 ρεηθδίορυ Ὑψ|]] 5111 θὲ ποῖ ωργορδθ]θ. ΕῸΓγ 
7εΒοϊδοῃίη, Κίηρ οὗ Τ᾿ υἄδῃ, ψγὰ8 θοσὴ θη 5 στοαῖ- ρυδηα αἰ Ποῦ 
7οβίδῃ ν8 Βαϊ ἰοτίγ-εἰρῃ!ξ γεᾶγβ οἱὰ (2 Κ. 2119 δδ' 219 1: ὅδ. Ὁ 
ΖΕΡὨ ΔΗ Δ} ̓ 8 ΓΟΥ8] ΔΗ ςΘΒΙΓΥ͂ 18 τη ἀογοά ργόρα]Ὲ 4180 ΟΥ̓ ἢἷβ δρ- 
Ράγοηΐ [Δγ, 1 γ γ ἢ (6 σομα θη δὲ οουΓγί ἴῃ 15 οὐσῃ ἄαγ. (Τ. 
Ιη{Γ., ὃ λ᾽.- 5 ἐδι6 ἀαγς οἵ “οΞείαλ, 5δοη οὔὕΓἨ Απιοη, κὶπρ οἵ μ4α]}}] 
ΤΠ ἀεϑὶρηδίοη 858 “Κίηρ οὗ Τ᾿ υἀΔῃ.,᾽ ταῖῃοσ (ἤδη 85 βἰγρ]Ὺ “ἴῃς 

Κίηρ,᾽ 15 ἰηϑιιηςίεηΐ τϑάϑοη ἔογ τηδκίηρ (ἢ15 ροσίοη οὗ [ῃ6 βυροῖ- 
ΒΟ ρὕοη οὗ ἰΔίεγ ογίίη (ἢδη ἰῃς γεβὲ; ἴοσ οὐἱδηίδὶ Κίηρβ ψογα ηοΐ ἰη- 
ἔγδαυθην 80 ἀοϑιρηιδίθα ΕΥ̓ {Πεἰγ σοη οι ρογαγίεϑ δηὰ ὄνεὴ ΌΥ {86 Π- 

Φ» Ὁ. Β. σταν. διμάίες ἰη Ἡ εὗγειο Ῥγοβεν Νανιο3, 262. 

{ Μαπδεβεῆ νᾶβ οὶ ποςοδϑδγν οἰάεν ὯΔ ΑπΊδΙίΔὮ, δίηοδ ἴδ6 δυιοεδαῖοι αἰὰ οὶ δἰ γᾶ γε [4 ]] 
(ο ἴπε εἰἀεπὶ ϑοη, ἐβρεοοίδ!ν ἴῃ ροϊ γδπιουϑ (Δ η}}}ς8. 

1 Ρ. Ὁ. Β. σιῶν, ἔσχρ., 70}γ, τροο, ὑῷ. γό-8ο. 
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ΒΕ Ινε8. ὙὍῆδ δοούγδοῦ οὗ (Ὠἷ5 ἀδίε ἔογ ἴῃς δοῦν! οὗ Ζερηδηΐδἢ 
5 ῃοΐ ὀρθὴ ἴο ἰεσίπηδίς ἀουδί (νυ. [ηἰγ., ὃ 2). ΥὙεΐ 1ξ 15 σοϊηρ ἴοο 

ἴαγ ἴο 54Υ (δὲ βδίποβ η0 εὐαϊΐζοσ σου ἢᾶνε ἀεγίνεα ἢΪ5 ἱποττηδέοη 
ἴγοτῃ ἴῃ θοοΚ 1561} [6 σΠγοηοϊορίοδὶ βἰδίοσηθηξ σηυβὶ θ6 οοττθοῖ. ἦ 
ΤΟ ΡῥγορδὈ  ν οἵἉ 115 ἢ που ]Ἱὰ βδαπλ ἴο 6 Ἔνθῃ ψτεδίογ ἱπάθοά 
1 [Πϑγα εγα οἶθδῦ δηὰ πη ϑίδ κα δ ἱηα ἸοΔ ΟΠ 8 ἰῃ (86 [Ο]]ονίη 

ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἴδ ρΡεγοὰ ἴο ψὮΙΟΔ ἰξ Ὀεϊοηοά. 

1. ΠΥ], ἡ. 6., "᾽ ἐς ῥγοίδοίογ. Τὶ Οςου 5 8130 88 ἴ 6 ἡδτης οὗ ἃ Ὀχίοϑὶ ἴΒ 
76. 21] 2035. 39 «25» δηᾶ ἴη (ἢς {ΠΠ|6Γ ἔοστῃ ἸΌΣΣΥ ἴῃ 2 Κὶ. λς!8 76. 273; ἃ5 
ἀεϑὶ χηδίίπρ ἃ γεϊυσηθα οχ!]α ἴῃ Ζςε. 618. αν, δηδ δ 1 ονῖε 'η στ (ἢ. 68, ΤὩς 
ΕἸερΒβαπῦπςε ρδργτὶ (( 2ο, Ὁ 32) ἔυγη ἢ 5111} Δηοῖ Σ ΠΥ; δηὰ 8 Ηο- 
Ὀσαῦ ζεπὶ ἰῃ ἴῃς Βτ 58 Μυβοῦτῃ (ΝΟ. 1032) ςαττῖεβ ἰἢς Ἰεχεηὰ “πππϑῦ 
ἼΣΟΣ 125. Τἢα 88ῃλ6 σοοῖ ΟσΟΌΓΒ 88 ἴΠε6 βεζοηά ρϑσζί οὗ ἃ ὕσορεσ Ὡδῖὴς 

ἴῃ Ἰοχῦκ (Νὰ. 342) τὰ 115 νασίδηϊ Ἰοσῦκ (Εχ. 65 1,ν. το"); ὦ ἴῃ 8]} 
ἴδτεος οἷδςεβ δ858 Ελισαφαν. ϑ᾽γ ἑσ ἔοστηδοης οσουγ ἴῃ ΟΑσί βαρὶ πίδη 
ἰηϑοσ ρὕοπϑβ; 6. σ., ὈΡΏΣΟΥ ἴῃ 6]5., ΝΒ. 207, 371, 415, 85 [ῃς πδῖης οὗ ἃ 
ψΟΙΏΔη; 8πηἃ ἰῃ Αβϑγτίδη; 6. Ρ., Β881-938-ρ-, Οτ-934-0ῦ-ἢυ, Οἰτ᾽-58-Ρὺυ- 
οἱ, ΒΑ4Ἶ1-Ξξδρῦηδ, Β4᾽11-9ϑδρῦηβ δηὰ ϑαρύηδ, 811] οὗ ἴδτλ ΔΡΡΑΓΟΏΓΙΥ 
ψεϑί- ϑοσαὶς Ὡδῆε8 (ΚΑ7.}, 470). ὙὮδ ΡΪδοθ- ᾶτη658 ἸῈῈΣ Ὁ}2 (Εχ. 
14) δηὰ ΠῈΣ (705. 1337 7. 1210}, [26 ῬΕΙΒΟΏΔΙ Πδηγ65 ἸῺ7Σν (Ν. 26:}), 
ΟΣ (αη. 46:2); διηιᾷὰ δβροςίδ!ν τῃς Ῥῃοσηϊοίδη ἸῈΣ 2» ((]75., 2ός; 

Ἑυϊηπρ, 192), δηᾶ ἸὸΣ 2 ((7.5., 208), δηὰ ἰδς ἀϊνίπε παῦλα οἡ (εξ 50- 

ς8]1ςἀ 7οὈ-ϑδίοης, ουηὰ οδϑὶ οὗ ἴε 5:8 οὗ (α]}1ες, Ὡς ἢ 15 ῬσορδΌΪν ἴο 
θὲ τοϑδὰ Του ν (νυ. Εττηδη, Ζε δον 707 “«ἜΡΥΡι. ϑύγαοσλε, ΧΧΧΙῚ, 
100 1) πιᾶῖκο ἴξ ὑσοῦδοϊς δα ῈΣ νὰ 8 οσἱρίπα!ν ἴῃς πδτας τ ἃ ϑοια τὶς 
βοὰ ψῇοπι (6 Ηεῦτονβ υ] παῖε σαπια ἴο ἰἀ ΕΠ πιὰ Ὑδδ χε εχ- 

δεῖν 88 ἴῃεν δὰ {τεδίεὰ ἰῃς Βδαδὶϊτπι (6. ρ., πὍ»3, τ ΟΒ. 1᾿2'; οὐ. Ηο. 2:5) 
δηὰ 85 ἴῆς Βαδγ]οηΐδη8 οὗ ἰδίες Εσηθ5 ἰγεδίςα (μεῖν νασίουβ οἰ 1165 ΠΟΤ, 

[ΠΟΥ σϑπλ6 ἴο σοη βία οσ 88 Ὀυὶ Ρμδσί4] τ᾿ϑηϊοϑίδ οη5 οὗ ἴΠ6 Βυρτγειως ροά, 
Μαζγάυκ (Ρίμοδε5, 7ομγηαὶ οἵ ἐπε Τγαμεαςήοης οἵ ἐδε ΡΜ οίογία 1 πε διε, 

ΧΧΥΤΙΙ, 8 Π; ο΄. Ζίτασαοση, ΚΑΤ΄, όοο; Βαείδιρεη, Βεϊγᾶρε ξ. Ξεηι. Κε- 
ἐἰρίομεροσολίοε, 22; Ἡ. Ῥ. δια, 4.ὕ052., ΧΧΙΝ, ς6).--- Ὁ} ΕΠ5ς- 
ὙὮΟΓΟ ἃ σε Εἰς, Ἔχοθρὶ ΡΩΟΌΔΟΪΥ ἰη 76. 261: 11 αἰϑο ὁσουγζβ, 88 θοῦ. 885 

ποίεά, 'ἰῃ 8ῃ ἴη8. ἴσου [ρβϑιδι] ((7.5., ΝΟ. 112) 88 ἃ Ση8}᾽ 5 ὨΔΙη6, "2. 
--λνλοΝ] ΤῊΪΒ βοὴ οὗ ἩδΖοκίδῃ ἰ8 οἴδβογνίβε ὑπκηοόνῃ. Ὅῃα τηοβῖ 

ὈΪδυβὶθ]ς νἱενν οἵ 2 Κ. 20!" γγδῖκε8 ἱΐ ἰδίε ἐχρδῃβίοῃ, γεξεγσίηνς ἴο ““830η5᾽" 

ΦΟΙ,, 9. ὅ.. ἴδε ορεπίης [ἰπεα οὗ ἴδε ἰπεοςτί ρου οἱ Νεδυςμδάγοσσζαν 1, τῖο ἰδ ἴδετε ἐπε οὰ 
“ίηαᾳ οἱ ΒαΌγΙοα ""; 90 δἷϑο ἰῃ ἴδε πος μου οἱ Αβῃυγηδςίγραὶ ἔσοταῃ ἴδε ἰδτηρὶς οὗ Βαϊδνδί, ἰἢς 
τποοοί ἢ οὗ Θ Δ᾽ πιδηοδεῦ 1, τς ΝΙπιτυὰ ἰπδοτὶ ρου οὗ Τίσί αι ἢ-Ὠἱοδεν 111, (ὃς εν στ ἰπδοτρ- 
ἰἰοα οὗ ϑδγβοῦ, ἰῃε Ταγίου ον πάθον οὗ δεπηδομεγίὶ δηὰ βενεσαὶ ἰηβοτ ριίοηΒ οὗ ἘΞεατβλάδάου, 

ΛΑδδυτθαδηΐραὶ δηὰ Νοδυςπδάγεσζδα 11. 

{ Οομγα (ος.. 



τᾶς 

ἴῃ ἴῃς Ἰοοβεσ βεῆβε οἵ “ ἀεςοοηάδῃ 3," [86 νοσὰβ ὍθῸ δι θείην ἃ ρἷοβ8. 
ἴπ ΔῺΥ «8536, [86 σδρεν!ν οἱ ἴῃς σογα] ἔδυ ἴδότα το οησά 8 ΟἿΪ ἃ 
ῬΔΙΓἕΔ] οης, 8δη(, οἡ ἴῃς Ὠγροίδεβὶ5 οἵ ἴῃς ᾿ἰογαὶ δοσύΌγχαςοΥ οὗ ἰλ6 παγγϑῖνε 

85 ἰΐ 5ἰδη 8, γὰ ΣΩΔΥῪ Οἱ ΠΕΣ ΒΌρροβςἪ ἰμδὶ Απλασίδῃ Ἵϑοαρεα δ ΓΟΪΥ ΟΥ 

(δδὲ 1 αἰά ποῖ οσοὺς υἠ] αἴϊεσγ ἴῃς Ὀἱτί οὗ Βἰ9 ϑοὴ Οεα δ] 8}.---Π0Ρ᾽15] 
Θ' .- τορυζ; 80 Κεῆῃ. 178, 155, ΔΟΙ, 224, 225, δηὰ ἐς ΒΕ. 341,346. (Κ. 
8δΏ Αστη. 18. οἰϊεὰ Ὁγ ΗΡ. 68 τεδαϊηρ νιον Γοδολιου χελκεον.---ἸἘ0Ν] ΦΛ 
Ἅ, δηὰ Κεηη. 2.8 “-- γιῸΝ. 

ὃ 2. ΤΗΕ ΡΑΥῚ ΟΕ ΟΟΜ ὕρΡΟΝ ΌΡΑΗ͂ ΑΝῸ 
ΤΕΚΌΘΑΙΕΜ (155. 

Α 5ϊηρῖε 5ίγ. οὗ εἰρῃΐῖ 1168 δηπουποίηρ τ ἢ Ῥγορῃοῖς ΒΠ Δ] 

ἴἢε Δρργοδοηϊηρ ἀδ οὗ ᾿υὰριπεηξ Ὡροη ἴῃς τοῦ] ὰ ἰὴ βέπογαὶ δηὰ 

Τυάδῃ ἴῃ ρδγίουϊαγ. 

Ι] ΠῚ, υἱξοσ!ν σνθορ ΔἾΤΒΥ 811} ἔσοσα ὑροῦ ἴῃς ἔδος οὗ ἴδ ατουπάᾶ; ἰΐ ἰα τῆς ογαοὶς 
οὗ Υδάνεῃ. 

Ϊ τὶ} σσεερ ΘΔ δὴ δηἃ δεδϑῖ; 1 τ] σΎΘΟΡ ΑἸΑΥ ἴδς ἴον οὗ [πε μεανθηβ δηὰ 
ἴδε 5} οὗ ἴδε 568: 

ΑμάΙ νυ] δἰσείς ἢ ουἵ τὰν Βδπὰ δραίηδι ᾿υἀΔῃ, δηὰ ἀραίηδι 411 (δ ἰῃ μα ϊδη (8 οὗ 
]εσβδίθπι; 

Απὰ ἔσοχγα 8 οἷδος 1 11} ουἱ οὔ ΒΔ28] ἴο ἴδς 1481 στουηδηῖ, δπὰ τἴμ6 δῆς οὗ πὸ 
ἑάοἱ-»χεβίβ; 

Απὰ τδοδϑὲ ὑζοβίσαίηρσ ἐπε πηϑεῖνεβ ὑροὴ ἴδε τοοΐβ ἴο ἴῃς Βοϑῖ οὗ ἴῃς ΠοανθΏ 5: 
Απὰ τδοδς Ῥγοδβίσαϊξηρ ᾿δεταϑεῖνεβ μείοσς Ὑδνθς, τῆ ϑγεασ ὈῪ Μίϊοοσι; 
Απὰ τδοϑὲ νο ψῖ πάγον ἔσγοσῃ [οἱ] ονσίησ ὙΔηνςἢ; 
Ενεη ἴποϑε στο δᾶνε ποῖ βουσῃϊ ὙΔΌΝΕὮ, ποσ ἱηαυΐτεὰ οὗ Ἀπ. 

ΤῊ 5(Γ. βίδῃ 5 δἱ [ῃς μεδά οἵ Ζερῃδη δ} 8 ρσορῃβοΐθβ, δῃπουη- 
εἷηρ ἴῃς φσοῆογδὶ (Ποῖηθ οὗ ἴῃδπὶ 411. 1{ ΠὨὲ58 βυβεγοά βοιβονηδὶ δ 
1Βς μαηἀϑ8 οὗ εὐϊΐοτγβ, θυαΐ ἴῃς δά αἰ οΠ5 ἀγα ΘΔ 51} γοσορῃ 580 ]6.---2. 
1 ὐὴἶΖϊ τὠϊογῖν διυοεῤ αἰυαγ αἱΪ ὕγοπι πῤορ [6 7}αεε οἵ {3:6 ργομμα)] Α 

ἀδγ οὗ ἀοοπὶ ἴοσ (δε δμγε ψοσά. ὙΠ ἡπάρτμεηϊ 8 ΒΟΪῪ αἀη- 

ἀἰβο  αϊηΔθηρ δηα 4]1- σοι ρσθῃοηβῖναε. ΕῸΣ ἃ 5: Π}}}8Γ Δρργοδοὴ 

ΕΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ [με υηΐνεγβαὶ ἰονψασγὰ (6 ραγίϊου]αγ, τ΄. ΜΙ. 1. Απὶ. 
15 ..--]} 5 16 ογαοῖε οὔ Υαλιυελ) ΤῊΣ τηοϑὲ βοϊδιηη ἴοστῃ οἵ δη- 
πουποεπιοηΐ (υ. Η. ΔΒ. 5... Μειίτίοδὶ οοηϑι ἀογα οἢ 8 ἃγὸ ἰηϑυβηςίοπί 
ΜΔΙταηΐ ἴοσ [86 οπιβϑίοη οἵ ἴμε86ὲ ψοσαβ 88 ἃ ρ]οββ. Ἐ--ὅ. 1 «οἱ 
δίυεεῤ στυαγ πιαπ απ δεας; 1 υὴ σιυθερ ατυαγ ἐδ 7οιυΐ οἵ ἐπ6 δαυ- 

4 Οονίνα Ματιὶ, 5ίεν., Ἐδᾷ.. 
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ἐπς απ {μ6 βελ οἵ 1:6 5δεα] ἘῸΣ 5βἰγα δ υῖν 41- ἰποϊυβῖνε ῥἱςίΓο 8 οὗ 
ἀεκιστυςίοη, ο΄. Ηο. 45 15. 12:3: Ἐ2Ζ. 485. ΤὩε ἤϑῃ Ἵϑβοδρεά ἱπ [86 
Νοδο ιίδη ἀοίυρε (αη. γ5:.:3). σὐηίνογβαὶ ἀδργανν ἀοηηαη 8 υηΐϊ- 
γογβὰ] ἀεδιτυςοη. ὍΤΒῈ βυθογαϊπαῖς ογεδίιγεβ βμδγε ἴῃς δίς οὗ 
ΤΆΔ η, [πεῖν συ ]ογ.---ἀ πὰ 1 εὐὴὶ σαμδε {κι 6 ιυἱοξεοά ἰο εἰμ δ]6] 5 5 
8ἃ 5᾽ο55Ἐ ἔσοτ ϑόσῃς σεδαεσ ψὴο [61 [ῃ6 ἱπ͵ {τα οὗ 8 ἰη ἀ  ϑο γι π]- 
μία ρυῃἰϑῃπηεηί. 4 οδη θὲ τεπάεγεα οὐἶγ, “δηὰ (Π6 συ ΐϊη5 ψ] ἢ 
ἴδε ψὶςκοά,᾽᾽ ψ πο, ἃ8 νοὴ ΟΥ̓ ποίεϑ, 566 18 ἴο 6 βιισρεδᾶνε οὗ 
8 δαγίμαυδίε 88 σομϑαςπιηρ (ἢ6 αἰβϑαβίοσ. ΤὩδ τεηάοσίηρ οὗ 
ΕΝ. “᾿βίυσ Β]ΠῊ σ- Ὁ]ος Κ5,᾽᾽ ἱηνοἶῖνεβ ἃ σῆδηρα οὗ ἰεχὶ (υ. 1.) ἀηα [415 
ἴο ἱπῖργονα (8ε 8εῆϑ6. [Ϊῃ ΔΗΥ͂ Ἷᾶ86, ΔῺῪ Κιηά οὗ 8]1ι5ΐοῃ ἴο “1ῃ68 
ψὶοΚοα᾽ δἱ [18 ροίηϊ 15 ργεπχδίυσε.- --ὐηά 1 εὐἱῖ! ομὲ οὔ πιαπκὶπα 
γονι ῥόον ἰἢι6 7αοε οἵ ἐπ6 ργομμπᾶ; 11 ἐς {1:6 ογαοῖς οἵ Υαἰμυεῖ) ΤὨΪ8 

5 ἃ 5]ο55,7 πῃ ϊοῃ δα 8 ποιίῃίηρς ἴο ψβδΐ ἢ85 δἰγεδαν βδεὴ βαϊὰ ἴῃ 
νν. 3: 8. Θομη6 566 1 ἴο βᾶνα (ἢϊ5 ᾿ἴπε ἔοσ Ζδερμδηΐδῃ ὈΥ τεδάϊης 
“ἴῃε νι ςκεα" 7 οὐ "ἴἢες τηξεη οἵ συ] Κοάηθ58᾽ ὃ στ ὦ. Βαυϊΐ (Ὠ6 
Γεδαϊηρ οἱ (ὦ 15 τὔογε δα 91} Ἔχρ δἰ πδὰ 845 ἀπε εἰμ εγ ἴο ἔγεα ἰγϑῃ518- 
Ποῃ οΥ ἴο 8Π ἱπηοῦ Οτεεῖκ σοσγυρὕοῃ [Π8ῃ 838 γεργεβθη ηρ ἴΠ6 ογὶρ- 
ἷη4] ἱοχὶ ἔσοιῃ ψῃϊοὴ 41 ἢ45 θδοὴ ἀογὶνοά.--4. ΑΔ ηπὰ 1 ιυἱϊ εἰγοίοῖ 

ομί μιν παμά ἀραΐμεὶ ὕμάσλ απὰ ἀραΐμεὶ αἰ! ἰδὲ ἱμλαδήαηές οἵ .) ἐγι- 
δαίεη) ΤῊΣ το] οδ]εςξ οἵ [6 Ργορῃεδ δ ἰηίεγεβξ δηὰ Ὑδαν ἢ 5 

ΙΔ ΠΟΥ͂ ΘΙηογρεβ. ὙΒ6 που]ά-ἰ ἀρτηδηξ [ΟσῺ 8 ΟὨΪΥ (ἢ 5ἴδρθ- 
βοὴν ἔοσ ἴΠ6 ἰγαρθοαγ οὗ Τ7υἀ 4 }}5 ΔΒ] οἴοη. Εογ πε ἤρυγε οὗ 
ΔΉ ἢ 8 Ββδηὰ υρ] 164 ἴος ρυμἰβησηθηΐ, οὐ. 15. οἶ2. 17. 3. χοῦ ςὅ 
1425. ἌΣ ΘΠ ρἢ 4515 ἰδἰὰ ἀροη (πε τ] ΚΟ 658 οὗ Γ γυβαίοτα ὈΥ 
ΖΕΡὨδη δῇ 15 ΟΠΪῪ 5 ΡΠ ΕῪ 1655 [ἤδη 18 ([ἢ6 οᾶ86 ψ 1] Μίοδη. ΕῸγ 

Ῥοίἢ Ργορμεῖβ δἰἰῖκο, [ἢ 6 σΔΡ11Δ] οἰΐν 15 (6 Ὠεδὰ δηά ἔτοηί οὗ ̓ υἀδ}}} 8 
οἴεπαΐϊηγ. Τα ἀἰβογεηςα θεύσθθῃ [6 ἔνο 18 [Πδἰ ἴογ Μ|Ιοδῇ (ἢ6 
ουϊδίδησϊηρ ΟΥἼ68 οὗ ΓΔ ποσὰ ἴῃ [6 οἰ 4] δη ἃ β8οςΐα] 5ρβεσε, 
ΜΏ16 ἴοσ ΖΕΡρη ΔΈ Δ (ΠΟῪ [411 τ] (η6 ΠδΙτόνεσ Βρῃοσε οἵ τὸ- 

Ἰσίοη ῥσγορεσ.--ἀ πᾶ ἤγοηι ἐλὲς ῥίαοσε 1 «οἷ οἰ οἱἹ Βααϊ ἰο ἐλ6 ἰαςὶ 
γεηιαη ΤῈ πλογε ἔδηλ} 18 ἰγϑη 8] οη μογὲ 15 “ἴἢ6 τειηηδηΐ οἵ 
ΒΔ88],᾽ ψῖο ἢ νου] ἱπλρὶν [πδἰ Β44]153π| Βα Ὀδδη γεάπυοερά ἰο 5π|81]} 
ῬΓΟΡΟΓΌΟΩΒ ΕΥ̓ (πε ἔα οὗ Ζερβαπίδῃ. ϑυςὶ ἃ αἰμυηυθοη οἱ 118 

4 θ.ὸ Ἧ)ε. ὕακαν., Νον “[ατιὶ, σίεν., Ὦτ., ϑικ., δᾳ., Βοιδ.. 
1580 ἵνε., Νον., Μαγί, ϑίεν., διἷς., ἕδΖ., Εοῖδ.; θεῖν. οσι, οὐ] ἔγοιι ὕροῦ, εἴς.᾽"; Ἕεπὶ 

ἄσορα “ἷϊ 5 δε ογᾶςὶς οἱ Ὑδηνοδ." 

Ζ ϑοῦν.. 8 σΑϑα... 
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ἸηΠΗποηοα του ]ὰ 966 πὶ ἴο γεαυῖΐγε (δι Ζερηδηΐδ ἢ 5 σοῦ ὃς ῥἱδοθά 
αἴζογ (ἢ τοίοσιῃ οὗ ὅ21 Β...Ἑ Βαϊ [15 ἀδίε 18 1688 ργοῦδθϊὶς ἴῃ 8η 
8. ΘΔ Γ]1ῈΓ ρετοα οἡ οἴ οσ σγτουηαβ (ν. [ηἰΓ., ὃ 2). ὙΠ τεμάεπησ 
Πεγα σποβθη ἄνοΐάβ [μδ΄ ΠΕΟΘβϑΥ δηὰ 18 ϑυρρογίθα ὈΥ υαϑᾶρε 6]86- 
ψΒεγα; οὐ, Απὶ. 42 15. 143 1η3.}] Τῆς ῥγορῃεῖ 5:ἸΡΙΥ δημούῃοαϑβ 
[Π6 ἰοΐδ] οχίεστηϊπδίοη οἱ Β88]15γ ἃ8 οἰοϑε δἱ βαπά. Τὰδ (ῃγου- 
ἰς]οσ ἀοδθϑβ ἰηἀερά ρἷαςε ἴῃς θερὶπηΐηρ οἱ 7ο514}}}8 γείογτῃ δοῦν" 165 
ΝΟΓΥ ΕΑΥΪΥ ἰῃ Β15 γεῖρτι (2 (ἢ. 245 2), θυΐ (ἢς ἰβίογὶ οἱ οἱ [δ πᾶτγ- 
ταῖνα 15 Ορβθῇ ἴο βεγίουβϑ χυδβϑίίο. ΒΒ] βγη αἷεὰ Βαγά ἴῃ [5γδεὶ. 
ὙδῆνΘἢ πονοῦν Πδά [ῃδ 5ο]ς δῃηὰ υἱπαϊνϊ εἀ Δ]]ερσίδηος οἱὗἨ [5Γ86] ἴῃ 

ἴῃ6 ῥγε- Ἔχ ]ς ρὲ. Νοῦν Πβίδηαϊης ἴῃς ΟἱΓ6Γ Τὁρροβίοῃ ἴο 
Β84]15πη| οὐ {πε ρατγί οὗ ΕἸ} }4ἢ, Ηοϑβεδ δῃὰ 411] (με βυςοθεάϊηρ Ργορἢ- 

οἴ5, ἰΐ 511}} ς4116 ἔοσ ἴῃς ργορῃεῖίς γαῖ οὗ Ζερῃδηΐδῃ. Νοςσ ἰἷβ 1 
ΠΕΟΟΒΘΑΓΙΥ ἃ αἰ ἰοα ἔοστα οὗ Β841153π|ὶ ἢ τ ]οἢ ψ μάνα ἤδγα ἴο 

ἀο, ἃ Β4ΔΔ]15π οἱοα Κη 1(561{ υηάογ (ἢ ρσυΐϑε οὗ ΥὙ δῆ 5), ἃ 5γη- 
στε 53π| Πογοΐη [ῃ6 οὐες 58.611} οἵ Ὑδῃνίβϑιη ψχ8 6]|16δὦ ψ 1} [ῃς 
ἴπΠΟΓ ϑρί γι οἱ Β88]15π|Α0. [{ τγᾶὰβ γίῃογ 8ὴ υπμδάιυϊεγαίς ἃ ΒΔ44}1531| 

ΜΠ ΙΟἢ ΖΕΡΒαπίδἢ ἀδηουποοα. Τῆς οὐ δηὰ ουἱ ἸάοἸΔ ΤΥ παιηδα 

ἴη ([ἢ6 [ΟΠ] ον ηρ νοῦϑα ροϊηΐβ ἴῃ 118 αἀἰγεσοη. 80 ἀοδϑ ἴπ6 [68- 
ΕἸΠΊΟΩΥ͂ τοραγάϊηρ [με ἰάἀοϊαίτοι τεδοϊοη υὑηᾶοσ Μδηδβϑε δηά 
Ατθοῃ (2 Κι. 21), ψ ῃϊο σοπ πυρά ψὶϊμουΐ βογίουβ σμθοκ υηὉ}} [ἢ 6 

{{π|6 οὗ ἴῃ6 Πευϊεγοποζηΐς γτεΐοστα. Τῆς Ρῆγαϑε “ἔγοτῃ (ἢ 15 ρίδοθ᾽ 
5 ἰγεδίβα ΕΥ̓͂ ϑοπηα 848 ἃ ρίοββ:δ δυΐ (ες τηρίγςα] 8515 ὉΡΟΩ 
ν ΠΙΓ [}15 15 ὑτρεὰ 15 ηοΐ 5 1 ἸΘῪ βίσοησ. -ΤῊς ρῥΐασε τηεδηὶ 18 
76 Γβα]ε πὶ ἩΠΙΟΙ 18 ἴπι15 ἀεβὶρηδίοα 48 ἴῃς μεδα αυδτίεγϑ οἱ Βδδὶ 
δΔηᾶ 411 ἢ15 ψοσκ8. Ζερηῃδηϊδῃ ψὰ5 δἱ ἰθαϑὶ ἴῃ [ῃ6 οἱ σβθη ἢ6 
564 {ῃ15 ρῇγαϑε Ἄνθη ἰΐ ἢΐ8 Ποπγε ψεσγα ποῖ (Πεγ6.--ἀ μά ἐδ παῖε 

οἵ {᾿ι6 ἰΔοἷ- ῥγίοε,5] Α ἀεδίρηδίοη ἴον ἰἀοἰαίτγουϑ ργίεβϑίβ ἰουπα ΟὨΪΥ͂ 
μετα δηὰ Ηο. 4' τοῦ 2 Κὶ. )4ὅ; οἱ. Η.Δ5. 55... Νδπης δηὰᾶ ρεγϑοη- 
ΑΙ εγα 850 ἱηΠτηδίεὶ Υ σοππεςοίδα ἴῃ ϑϑξς (δουρί ἰῃδΐ ἰο ἀ6- 
ΒΙΓΟΥ͂ ἴΠ6 ἔογτηεΓ τνᾶ8 ἴο ἀεϑίτου {πε ἰδίζεσ 4130οβ. ΤῊ 5 Ἴχργαβϑίοῃ 
15 ποῖ ἱῃ ΓΕ] ΘΠΕΤΥ υι5εἀ ἴο ἱπαάϊςαίε ἃ πιοβὲ οοπιρεἰς δηὰ ᾿πογουρῇ- 

δοΐϊηρ ἀεδίτυςάοη.--- 2 μ ἢ ἐπα ῥγὶοδὶ 5] Α ρ]ΟΘΘ ἘΚ Ἰηεη δα ἴο 50ΡΡ]6- 
τηδηΐ ΟΥ Ἔχρίαἷῃ πε γάγε ψοσὰ “"1Δ01- ργιθϑίβ.᾽"" ὙὍδὲ Ὀεϑὲ ] 1. 65568 

4 80, ε. ζ.. Μαυ., Ηἰ., Κε.. 

1 80 ϑεδορς, Ἀείηϊε, -ε.. Οἵτ., ὕαν., Νον., υδῃ ἯἮ,., εἰ αἱ.. 

ὅν. Του, 9ω81., ΧΧΙΝ, οτ- τοῦ. ἢ 80 Μαεῖί, Νον.ἕ, δίοεν., ϑιἷς. δ. Ἐοίὰ.. 
44 50 Θοῦν., ἢδν., Βαςἢ., Μαγῖ, Νον. ΚΒ, Κοιδ., Κεςῖ. 
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ἴο ὦ οτιἱξ [ἢ18 ρῆγαϑο (υ. ἐ.); ἰξ δι 48 μοϊῃπέηνς; 6βϑϑθηί 8] δηὰ 15 βιροῖ- 

βυουϑ το ΠΟ Δ}}γ. 

δ. Απὦ ἰζοξε ῥγοείγαδέπρ ἐποηεδεῖνες εῥοη 06 τοοΐζς ἰο ἐΐι6 ἀοοί οἵ 
16 πεαυεμ5) στα Ὀερίη ἰἴὔγεα βρθοϊβοδοηβ ὑπηάογ ἴῃς ροηογαὶ 
οδγρα πιά ἴῃ ν. ἡ, ΤῈ ποσβῃΐρ οἵ ἴῃς βιὰ, τηοοῃ δηὰ ϑίδγϑ 
8 σίνθῃ πγϑὲ ρἷδοθ. [{ νγὰϑ ρσγαναϊθηΐ (Ὠγουσῃουΐ [ῃ6 ρειοὰ οἔ 

Μαμῃδββθὴ δπὰ Απηοη (2 Κὶ. διἷ δ" 2, δηὰ οοπηυοα ἰηίο ἴῃ ἀδγ8 
οἵ Τ]οϑἰδὴ (2 Κ. 235 1). 1ὶ ν88 ἀδπουηορά Ὀγ [ἢ ρσορμοίβ δηὰ [ῃ6 
Πουϊεγοποζηΐβίβ 88 ἃ οὐστοηΐ ργαςίΐοα (76. η.5 82 το ,ω411:5 Ὁι. ,15 
τη ΕΖ. 8. Ηἰη(5 88 ἴο 158 ομδγδοίδσ ἃγὲ βΌρρ) θα ΌῪ 76. 441: 
ΕΖ. 8᾽5 ΤΌ. 3155, ἀπὰ [ῃς ἔδει (μαίοεϊξ τνγὰ8 ργδοι 5364 ἀροῃ [6 μβουϑε- 
ἰοΡ8 (ψ'. [6. 3222) βϑῃον5 (μι ἱξ τγὰ8 οδεγοὰ ἀΐγες!γ ἰο (6 Βεδν 
Ὀοάϊα5 {μοιηβοῖνεβϑ, γαῖ μοῦ [Π8Δῃ ἴο ΔῺΥ σεργεβθηϊδίίοηβ οἱ {ἢ 6Π|. 

ΤΙ Πουϊετγοποιηὶς δαϊίοσ οὗ (ἢς ὈοοΙ5 οἱ Κἰηρ8 αἰἰἱρυϊοὰ (ἢς [4]] 
οὗ (Π6 πογίμοσῃ Κίηρσάοτη, ἰπῃ ρᾶτί δἱ ἰθδϑί, ἰο (6 ργδενδίθῃηοε ἴΠογε 
οἱ (815 ψογβϑῃὶρ (4 Κ. τη δ; οὐ. Αλ. τ). [15 ῥγδνδίθηςα ἰη Γυἀδῇῃ 
δὶ (Π15 Ὧπλδ 158 σθῦο ΓΑ Υ δἰἰγθυϊεα ἰο [Π6 οἷοθε οοηίδοΐξ, ἀδΔίηρ ἴΤΟΓα 

(δε ἄμης οὗ ΑΜδΖ (2 Κ. 1τ6'" 4.), Βεύνεοη Τυάδῃ δηὰ Αϑβϑγτίδα, τγῇθγα 
ΒΓ ἢ ΜΟΓΒΒΡ πδὰ Ὀδδη οδιτίθα οἡ ἔστοπι ἔπη ἱπητηθιη γί]. [{ τηιιϑὶ 
θ6 γειμοῃθογοά, βονενεοσ, [δι ἴῃ6 ψτογβῃΐρ οὗ ἴῃ6 μαδνθν Ὀοά 68, 

δηἀ ἐβρθοδ!ν [Πδἱ οὗ (ἢδ 5δι1η δηά τηοοῃ, τγ83 ἃ σι ιϑίομῃ σοσησηοη ἴο 
ἴῃς δησίϊδηϊΐϊ δος ποῦ! δηᾶὰ ἔδησε ᾿ἰΚοὶγ ἰο μάνα ρογβιϑίεα ἴῃ 

ῖϑγδεὶ ἔγοπι δασὶν {ἰπ168.7 ΕΓ ΠΟΣΤΏΟΓΟ, 5110 ἢ ἢ 8Π165 85 ΒΔ84]-8ῆ8- 
τηο ((15., Νο. 7), ΕΠ-5ῃοιηθβη, Βείἢ-5ῃοι6βῃ, Ηδγ- ογθβ, Ηδθγεϑ, 

Τἰηηδίἢ-μογόϑ δηᾶ 76γῖσῆο τηδῖκςα 1 οἷοας ἰδὲ (ἢ6 (δηδδη  5ἢ 

Β44]15π|, τ] Ὡ]Ο ἢ 15γδθὶ μδά οοσια ἰηἴο ἴῃ6 οἰοϑεϑί ροβϑίθ]α οοῦ- 
ἰδεῖ, νγᾶ8 ΥἹ ΠΥ σοποογηθα τ] ἢ [86 τογϑῃΐρ οὗ ἴῃ6 Ὠοδνθην Ὀοά- 
ἷ65.1 ΤΒδε γεδοῦοη ὑπάοσ Μδηδϑϑεῦ, ἀὰς ἴῃ ρμαγί ἴο (ἢ6 5[1π|}}}}18 
οὗ [ογείψῃ οεὐ}15, ἀϊὰ ηοῖ ἱπίγοάποδ 5 }- ΟΥΒΕΪΡ 85 ἃ 6 οὐ]ΐ, θυΐ 
ΓΑΙΠΟΓ σου Δ] 156ἃ ἃ ογβἢρ ΜΙ] ἢ Π4α Ἰοηρ Ὀδθῃ Κηοντῃ ἴῃ ἴϑγδεὶ, 
[βουνὰ ἴξ μδά Ἰαδΐη τλογε οἵ 1658 ἀοιτηδηΐ, οσ "δὰ δϑθὴ Ἴοοηδηρδά 
“ἢ οΗγ ἰο [ἢ6 τυγαὶ ρορυϊδίίοη, Βανίην 84 πο οΒςΐα] ΓΕσορ  ΟἩ .--- 
Απά ἱδοϑε ῥγοςσίγαϊέπρ ἱπερμιδοῖνες ἰο Υ αὐαυεῖ τὐῆο ϑιυδαν ὃν ΜὩοοΡΙ] 

ΜΠ ἰπτοάσοοβ δηοίμοσ “0 δ οαγ᾽᾽ ἱπητηθαϊαίεϊγ δέζοσ “{βαεηι- 

4 Βδοίηκοη, βεώγαξε κὰν ξένε. Κεϊέ κίομεκεςονολίε (1888), ότ ἥ.. 

{0}. α]., αὐ ἰος.. 
ΣΟ]. Ο Ε, Βυζηεν, ΕΒ., 4γ84; Ο. Ε. Μοοτεο, ΕΔ... 3354 }.; 1. Β. Ῥαΐου, Ἐπογεϊοῥασέα οἱ Κο- 

ἐἑείον, ανὰ ΕΙδίος, 11 288 |.. 
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βεῖνεϑβ,᾽ (ἢ. τεη ἀογίηρ ἴῃ βἰγυςίαγα τουρῇ δηὰ Ὀγοόκδϑη δηά οἽγοϑί- 
ἴηρ ἃ Ηεῦγεν βγηίδοις 8] ϑαρε Οἴοσυτβα ἸΠΚπονγῃ. ΑΠοΐδαῚ 561]- 
ουὐϑβ αἰ συ τ 1 4 ἰ5 (δῖ ἰξ λα Κα5 [ἢ6 ῥΡσορδεῖ ρυΐ ΜΜΟΓΒΕΙΡΡΟΙΒ 

οὗ Υδῆνε ἢ οἡ ἴ}6 884π|6 ἰενθὶ τ ἢ ΟΣ ΡΡΟΓΒ οἵ ΜΊςομ, Ροίἢ 

ΑἸΙκα θείης ἀοοτηδά ἴἰο ἀοϑιτιςίοῃ. ΖΕρῃδηΐαἢῃ 5 ομδγρὲ δραϊηϑὶ 
Εἷβ οουπσγτηθη, μούζενεσ, 5 μοὶ [μδὶ βοηλα οὗ ἴθ ἢᾶνα ἰοσβα θη 

Υδηνδὴ ἴοσ ΜΊςοΩ, θυὶ ἴ[Πδὲ ἰῃ σεμογαὶ (ΠΟῪ ἀο ποῖ γίε!αὰ υπηαὶ]- 
νἹ θα Δ] ορίδηοε ἰο Ὑδάνει, θυΐϊ ττογβηΐρ ΜΊΘοπι δηὰ οἰποῦ ροὰβ8 
δἰοηρβίάε οὗ δῆσεῃ. ΤῈ ψ οΐς βίσυρρὶα οὗ [86 ῥγορῃεῖίβ, οἡ 
15 5 Εἶν τε σίου5 546, τὰ 8 ἰῃ ΘΑ] οὗ (δε ἰάεα {πὲ Ὑδηνεἢ 

δίοῃθ νγὰ8 15γ86}}5 σοὰ. ΤὍῇα τηδ8568 οὗ ἴῃ ρεβορῖε, ἤοψένεγ, αἱά 
ποῖ ΤΟΔΟἢ [ἢ]15 Ροϊηΐ οὗ υἱοῦ υπῈ] δἰΐεσ (ῃ6 ΕχΠΘ. Ἱπάρεά, (ἢ τε- 
σΟηΕἶΥ ἀϊβοονογοα ραργτὶ οὗ ΕἸΘΡΒδη πα πους ἃ 115: οὗ γ᾽ 5 [ῸΣ 
ΓΕ σΊΟυ5 Ρυγροϑεβ ΌῪ [6 [6 ]5ἢ οο]οη 5.8 ΕΟ ἢ Βῃον8 (Ὠδῖ 845 ἰδία 
88 (86 ΒΓἢ σοηΓΌΓΥ Β.0. Ὑδηνεἢ γὰ8 5111 υπηογ ἴἢ6 Ὠυγ}}}]} Δ οη 
οὗ βεείῃρ ἴῃς ἀενοίίοηῃϑβ οὗ 158 ρεορῖὶα βῃδγεα ὈΥ ὕγο οἴμεσγ ἀεἰ 68, 
οτδ οὗ Ποῖ Μγ͵88 ἴΠ6 ροάά655 ΑμδίΒ.Ἐ ΑΠοΐβεγ οὗ [Π6 58Π16 ὅτοὺῦρ 

οὗ ΡΔΡΥΤΙ τονθαῖ8 ἃ [6158 πΟπΊΔὴ ἴῃ ἃ ἰορα] ἰγδηβδοῦοη ἰδ Κη 

οδίβ Ροίῃ ὃν Ὑδῆμνεῃ δηὰ ΟΥ̓ δα.,, δὴ Ερυγρίδη σοὰ. Τῇδ δ- 
τὰς οὗ Ζερῃδηΐδῇ 18 ἴῃ βιΠἸκίηρ οοηἰταϑὶ ἢ (ΒΔ οὗ Ε]15Π16 ἰη (ἢ 

ο836 οὗ Νδηηδῃ, ἴμε ϑγτίδη (2 Κ. ς᾽ δ ἴ), δῃιὰ [5 "]υπίγαϊε5 ἴῃς 
στονί ἰῃ [ἢ Ἡδρτγον ἰπουρδῖ οὗ σοά. Τα ῥγοροϑαὶ οὗ Νεϑῖβ 
ἴο τοδά ““ἴο [ἢ6 τῃοοῃ᾽ ἰπηϑἰοδά οὗ “"ἷο Ὑδνοῃ᾽ 15 αἰἰγὰςᾶνο, θυζ 

ποῖ σον ΠΟην; ᾿ΟΟη- ΜΟΣΒΏΪΡ [858 ΔΙγεδαυ Ὀδεη ἱποὶυἀεα ἴῃ (ἢ 
ψογὰ ἀραϊηϑὲ “ἋἾΠο86 ΜΟσβϊρρίηνς ἴῃς Βοβῖ οὗ ἴ)6 Ὠοανθηβ8᾽ δηὰ 
ηδϑάβ 0 ἔυγΓίδεσ σοηδἀ ογϑοη; νὮΏΣε (ἢς οἤδηρε ἰο ἴῃς [τὰ ραγϑοη 
ἱηνοϊνοά ὈΥ͂ ἴδε ἱπίσοδυςἕοη οὗ “ὙΔΏνΕΝ᾽" 18 ΠΟ Ὁποοϊητηοη οὐ- 
εοὐστεηςα ΏΘη ἃ ρῥσορδεῖ 18 βΒρεδκίηρ 848 ἴῃε τεργεϑεηίδενε οἵ Υδῃ- 
ΜΘ ἢ} (6. γ., τ" 17 χ5. 5 Απι, 3'- 3 1. δ Ηο. 45: "- 1) ΜΙ. 12. 5. ,5). 

ΑΓ [85 “πεῖν Κἰηρ᾽ ἴῃ ρἷαςς οὗ “ΜΙΊοοπι,᾽" ἴῃς ἀϊβέγεηοα Ροΐησ 
ΟὨΪΥ οπε οὗ νοοδ᾽ϑδίοη. Τἢδ ΚΊ58. υῃ]ΐς ἰη ΒυρΡΡογάηρ {πὸ γοδά- 
ἴηρ “ΜΙΠςοπι᾽ (υ. ὁ.), δῃὰ οἡ ἴῃε ψῇοἱ]ς [ἢ 15 15 ργείθγα Ὁ]6. Μ|ὶ]- 
οοπλ Μὰ8 ἴῃ6 ροά οὗ ἴῃ6 ΑἸητηοηϊίεβ (τ Κ. τὸ Ὁ 2 Καὶ. 235) σ8ο 
ψΠ ἢ οἴμεῦ ροάβ βῃαγοὰ 748 Βοβρὶ δ γ ἰονγαγά 41} οὐ]18. (Οὐ. 
ΕΖ. 2333. Τῃ οδ86 ἴδε γεδαϊΐϊηρ οἵ 4Ἐ ἰ5 τἰμαῖ, ([Π6 6βϑθη τα] τλθδῃ- 

ΦΝ, ϑαςῦδυ,  έε Αγανιδίεενεν Ῥαϑυνμς σις ΕἸοῤδαν με (τοττ). 
Ἐϑαγος δηὰ Οονίον, Αγανποΐς Ῥαῤγγὶ γον Αἐτσμ, ῬΆΡυτα Ἐ, ἷ. ς. 
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ἷην 18 [ἢ6 β8αγα. ΤῸ ἘΠῚ 6 “Κη 18 ([ΏὨδῃ δρρὶ δά ηοΐ ἰο Ὑδησπεῆ, 
Κίηρ οἱ Κίηὺδθ δηά 1,ογά οἵ ἰογά8, θυΐ εἰἴοσ ἴο [6 νδγίουβ Ἰἰοοδὶ 
ἀεἰ 168 ἰστουρδουΐ (ἢ Ἰδηά, ἐδ οῦ οὗ ψἤοτ τνὰ8 δ {16 “Κίηρ᾽ οἱ 
Ὠῖ58 βρεςΐδὶ εἰἵγ, [ῃ6 νοσὰά οὗ Γγοσηΐδῃ θείηρ ἴῃ ροϊπί ἢεγε, νὶΖ., “'8δ.- 

οογάϊηρ ἴο (πΠ6 πυηθοσ οὗ [ἢν οἰ68 ἀγὸ [ὮΥ χοάβ8, Ο 104} (152); 
ΟΥ̓ ἴο ἴῆε ῬΒορηϊοΐδη σοὰ ΜΙΚκ (ῆοϑε ἤδηιε 18 γερυ δεῖν αἀἰσϑίογίοα 
ἴο Μοϊες ἴῃ ΟἿ᾽. δῃὰ 15 ἴηι πηδὰς ἴο βυρροϑὶ δῦελοίλ τ 8η8 16), 
 ΏΟ86 ΕΓΥ ΠᾶΤη6 τηδδηΐ “Κίην᾽᾽ δηὰ ψοϑε Ἵγθε] οὐ τὰ 8 ργδο- 

Εἰβθὰ ἴῃ Τυάδῃ ἰπ ΖΕρμδηΐδ ἢ 8 ἀδῪ (2 Κὶ. 22 6. γ5 3235 ΕΖ. τ63 ἰ-. 
ο΄. Των. τϑϑ' 205. ὍὙΒε οδίεξ οδ]εοοη ἰο Μίοοσα [165 ἰῃ (ῃς 
ἴαςϊ [ῃδὲ Αἴΐξεῦ [Ὡς ἔπης οὗ ϑοϊοσηοῃ ψῇο 01 ἰσῃ ρἷδοαβ ἰο Μ'|Ι]}- 
ΟἿ] ἴῸΓ διΐ8 ἑογείζῃ τῖνεϑ (α Κὶ. ττδ' 7 δ. 5.) Καὶ, 2312) Π0 Γεΐθγεποα 
ἷβ τηδδ ἴο ἢΪ8 ΟΥΒΗΪΡ ἴῃ [8γ861.} Βυΐ [18 δἵ βεϑέ 18. ΟὨΪΥ͂ δῃ 
αγριηοηίμ ὁ οἠἰεηπο. ΕὈΓΙΠΟΣΤΉΟΓΕ, Ώ116 ΜΙΚ δηὰ ΜΊςοοτα ἃγα 

ἷπ ΟὨδ ρᾶϑϑᾶρὲ οἰβδιγ αἰ ογοη δία (2 Κ. 2319. 5), 11 15 ῥργοῦδθῖα 
{πα Πιμἀδιηγθη 8}}Ὺ [ΠΟΥ Τεσγα οἰοϑεὶν τεϊδίθα, θεΐηρ ΞΙΏΡΙΥ αἰβέετ- 
δηΐ τ ογ8 οὗ (ῃ6 Βαα] βιὶς ραῃίμθου (σ΄. 76. 3255), δπὰ ἰῃδι (με 
Γῖο5 οβεγεὰ ἴο ἴθι Ταγα Οἰοϑεὶν ϑἰγλλαν. ἘΚ---Α θα ἰποδό ὐῆο εὐὴἢ»- 
ἄγαιυ ὕγοηι 7οἰοισΐηρ ΥαλιυεΝ) ΤὨΪ5 γεγϑὲ ἀοδϑ ποῖ στη σου 50π|- 

ΤΔΙΙΘ6 ἴῃ ἃ ζἜΠΏΕΓΑΪΙ σπδγδοίογβδοη ἴῃ6 ῥγαςίίοθϑ οὗ ἴῃοϑα Ἷοη- 
ἀειηηοά ἴῃ νν. Ὁ δ. ποσ ἀοο8 ἰξ οοηίγαϑὶ (6 δροβίαϊε 76νν8 οὗ “5 
ΜΠ ἴῃ σοί ]ε55 Βεδίμθη οἵ Ὁ ΕΣ θυΐ 1 δά ἀϑ ἃ ἢδνν (1455 ἴο (6 ἴογε- 
ξοΐην, νὶΖ., (Ποϑὲ το ἀο ποῖ πλεγεὶν ἀϊντάα {ΠΕ Ἰογα  Ὀεῦνθεῃ 
Ὑδαν ἢ δηὰ οἵποσ σοάβ, θὲ γα ίθεῦ δοίυδ]]ν το͵οςὶ δῆσαι ουὔἵ δπὰ 

ουΐ; οἱ, 1152. 10 18 βοηθοί ίηρ οσβα ἴδῃ γα] σίου ἱπα  βογοησα; δ 
1 15 ρθη δηῃά ἀονῃσγίρῃΐ δΔροϑίδϑυ.--- Ευεη ἐΐοϑε τυῆο πᾶνε ποὶ σομρὴξ 

γαλιυεῖ, ποῦ ἱμφμίγοά οἵὙὨ λὲ»1) ΤῊ5 ἀοδβ δυὶ τερεδὲ ἴῃ πορδῖνε 
ἴοττα ΜΩδι 848 ἰυ8[ Ὀδοη 5814 ροβϑνεϊυ. ὙΒΘΊΕ 15 ΠΑΓΟΪΥ 5088- 

4 90 κὶ., τδο υγᾷεβ ἰῃ ἑυσῖδεῖ ξυρροτί οἵ {{ϊ5 νίενν δὴ ἰηϊετοίίης ἰηϊεγρτειλιίοη οὗ (ὃς Ἰεσεη 5 
ΣΦ Ἴ"" «ὈῪΡ ἼΟΣ οἹγ 2) ἼΣΟΣ «Ὑ ἽΝ)", βίδτηροὰ ὑροῦ οἱὰ Ηεῦτεν ἠδ: βδηά!ε5 
(ΒΙΐ55 δηὰ Μδολ᾽ 5ἰετ᾽ 5 Εχεαναέομε ἐπ ῬαϊεΞείίμε, τιτό--τ21) ἴο ἴε οὔδπεςΐ {πδὶ ἴὰς “ κίη σα" ΠΟΙ 

Ὠδηχεὰ πεγε ἴῃς ταϊεἰδτγ ἀεί ῶε5 οἵ τμεῖν οἰεβ. Οἱ. ἈΡΟ (πν Ὁ 190), ξοά οἱ Ὑγτε. 
1 8ο ὕαλν., σΑϑ5., Οὐυ.; σ. Ε. Μοοζσο, Ε8., 3Ξοᾶς. 

Φ Οὐδοῖ δ] υξίουδ ἴο Μί)οοσι ἃσγὰ 2 5. ᾿ἕἔϑ (ζ 7ε. 40). 5. 
ἢ Ο[. ἴδε παπι ὉΡ359Ὸ ἴον ἃ Ῥῃαηίαίδη ἀεἰτν ἴῃ 615., Νοβ. 147, 194, 380. 
φῷ ΟἹ, ε. ζ.. ἴδε Κίηρ οἱ Μοαρθ᾽ 8 ξβοεηβςε οἵ ᾿ἰ5 οἱἀεβὶ βοὴ (ργοῦ δ᾽ τὸ Ομεπιοδα, εἰς κοῦ) 

πὶτὰ τε Ηεῦτεν τίϊοβ ἰὰ δοιους οἱ Μοίεςν (2 Κ. 35); νυ. αἰϑὸ Σδβτδῆφε, Φιμᾶος την ἰες νεἰἐξ- 
ἑοης τόνε ἰσμεοῖ οο ἥ.. 

ΤΊ σοηίγα Ἧδὶ.. 
11 Οοπίγα Μαδτιὶ; εἰπιϊ τὶν, Οὐ. Ηδἱ.. δξ Οτ,, Ὧτν.. 

Ἐρν, ὅξ, πα τ π....-.- πὰ τ παρ βδαημασπυδδιδε 
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εἶδηῖ θ4515 ἔοσ (ῃ6 γοϊθςοη οἵἉ [15 γεῦβα 848 8ῃ ἱπίοτροϊ δου. ΤΒ6 
ςἤδηχα ἴο ἔπε [τὰ ῥδγβοῃ 8858 δγεδαῦ οσουττεά ἴῃ ν. ὅ (φ. ν.); ἴδε 
τιοῖγα οὗ [15 517. 18 ἴοο ἱγγερι δῦ ἴο γασταηΐ ἴδε ΕἸ τη οη οἡ [ἢ ς 

ετουμπά οὗ (ἢ ΡοΟΟΥ Ὀαΐδηςε οὗ [18 νεγβε; δηδ ἴῃὴ6 ἰδουρσῃς δου σῇ 
ΒΟΙΔΘΥδὶ ΓΟΡΘ  ΠΟΙΒΙΥ Ἔχργεβϑοα [ΟσΠ}8 ἃ δίς ρ ΟἸἑπᾶχ ἴο [Π6 811.. 

Τῆς τιεῖσε οὗ {ΐ8 511. 8 τουρἢ δη ὑπονεη, Ὀεΐηρ ἃ σηϊχίυσε οὗ μεχδ- 
ταοῖοσ δηὰ ρεηϊδτηείοσ; Ὀυῖ [86 Ρ8Γ8116 1151 15 το δ δηὰ οἰ θα ΥΪν σαδσίςοα, 

ἴυ5 ἱπαάϊεδίηρ ῥἰδίηὶγ (ἢς Ῥοεῖς [1ὴε5. ὙΠὲ διτδηροσηθηῖ ΒΕσῈ ὉΓγὸ- 
δεηϊοὰ ἰηνοῖνεβ ἴῃς βειἰἰηρ δϑὶάς οὗ Ὡς ἰδτἴεσ ρασὶ οὗ ν. ", θείης νὰ 
ΦϑΌσι, δηαὰ α͵9ο [6 ἀτορρίης οὗ ἴῃς Ῥῇχαϑε Ὁ")5) ὉΡ ἔτοτϊω ν. 4 88 ἃ 
εἶοαββ. Α ἰδτεείοϊά οδ᾽εςὔοη μοὶ 8 δραίηϑδὶ (ες ρῆσαϑε τν γῦϑϑοσι 
Ὁ σν ἴῃ ν. 3, νἱΖ': (1) Ὧο βυςἢ ἀϊδεγαϊπδοη Ὀεΐτσεθη ἰῃς τ ρῃίεουβ δηὰ 
τς ν͵ἱοκοὰ [5 ἱτρ ὶςὰ ἰῃ (ἃς τἢγεδίς οὗ ἴῃς ἰσησηοαϊαϊε ςοηϊεχῖ; (2) ἰἰ 1165 
ουἰπἰὰς οὗ ΔΩΥ͂ Ροβδί"]6 σης] δοῆεις; (3) ἴῃς ῥσαβοῆςε οὗ ἴδε δϑίεσίϑὶς 
ἰη ΦΛ. ὙΤΏε τειηδίηδεσ οὗ ν." ἄοεβ Ὀυϊ ΕΔ ΚΙ σεϊϊεσγαῖς δὶ [685 δ]- 
τεδὰν Ὀεδεδη 5αἱὰ ἱπ ἴδ ορεηΐηρ ψοσάβ οὗ ἴδε νοσβε. 

8. η0Ν] ὦ, ἐκλείψει. Ἡ,, σοπργόραμξ. Ἑουσ ςοὐἀά. οὗ Κεπη. ἢον.-- 
η0Ν] ΤῊΪΒ σδ ΟἿΪΥ ὃὈς ἃ ΗἸΡΉ. 7.55. ἔτοτῃ ἢο. Βυϊῖ [818 18 ορεὴ ἴο 

ἴτες οὐ] ἐς ἤοΏ5, νἱΖ.: (1) ἴῃς ΗΪΡΏ. οὗ (8 νΌ. ΟΟςΌΓΣΒ ΟὨΪΥ Ὠετο δηὰ ἴῃ 
]Ἰ΄ς. 81 ὙΠοσα ἴη6 ἰεχὶ 5 δἰπηοδὶ σοσίδί ἢν οοστυρῖ; (2) ἴδ 85. 8. υῃ- 
ς8|1ςἀ ἔοσ μοσε; (3) ἴδε υϑὲ οἵ ἴῃς ἰηξ, 405. ἔγοσω ἃ αἰ οσεηῖ τοοῖ. Αἢ 8ῃ8}- 
οζουϑ «886 οὗ ἴδε ἰηΐ, οὗ οηα νὉ. τ ῖ[ἢ ἴἢς δηΐϊϊε ἔογῃ οὗ Δηοῖ Γ᾽ σου ἴῃ 
15. 283, ρνν ϑνῖν; Ὀυϊ ἃ τοοῖ ΨῚν [5 οἴβογνίβε ὑπ Κηονῃ δηὰ (δα ἰοχὶ 
θ ῬΓΟΌΔΌΪΝ οοττιρῖ, υη1655 Βασία, Ν' Β.}495, Ὀς οοττεςῖ ἴῃ βυρροβίησ 
18δἱ ἔογτηβ ἴκὸ ηδν δῃὰ ϑυιν δσὲ βυσνίνα 5 οὗ ἃ ὑσγίπηϊνε ΗΙΡΏ. ἰηΐ. 405. 

ἴογτηι οὗ ἴδε γ νῦ.. Ἐά. ἣδν 88 1:ϑί βεῖβ. 8ζ. ἱπηρῇ. οὗ δν, σἱτὰ διεὶ., 
Ον., ϑεῦν., Υει., Νον., Ο68. 15... Μαχγί, δῖεν., νδῃ Ἡ., διἷς., αρ., 

ἘοΙδ., Κεῖ. ἘῸΣ 5: υ}} 8. οστη8, ο701 8. 195 2 8. 61 ΜΙ. 45 "5. το43,. ΟἹ. 
Οε5.} 425. 2 »..τΦὔὉ}} ΟΒΥ δηὰ Κεηη. 24ς ομι.; 50 ΒοίΒ.(}).---8. ηρᾺ) 

ἙἘάὰ. ἠρὴ Ὀοῖδ Εἴτμεβ 85 ἴῃ ν. 3. ΨΊΒ8. σθηοσ 85 ἰη ν. "9 διϊ. ηδν, 
οὐ ηρ ἰξ ες ϑοοοηὰ ἔπη 85 ἀο δ͵3ο δᾷ., Κοηϊ.---»δν" ΓΝ ὐΦ 9551) 
Ἑὰ. “συν σι; κοὸ ΟΑϑ., Οοσίξαι. Νον.Κ, νὰ Η., Βοίὰ., Κεηῖ. 
ὦ, καὶ ἀσθενήσουσιν οἱ ἀσεβεῖς (ΦΝ, βασιλειε). Ἦ,, εἰ γεΐπαε ἑνηρίογεηι σμηὶ. 

Θ᾽, απὰ 1 ιυἱῦ! ὀγίηρ ἰδὲ «ἰμενεδὶἡπρ-δοοῖς μροη οίππεγς. ΗΡ. ηγ6, 240, καὶ 
τὰ σκάνδαλα σὺν τοῖς ἀσέβεσι. ἩἯΤ. 110,211 Οὔ. ἴΠε Ρῆχαβο, ΜὮ1]ς ΟΟΑ δα 5 
ἰξαηάεν ἀϑίοσίβις. Βδοῖ., "ἢ πιο γπϑ.. 5οθν. Ὧν ρῦϑ2). 6.) οὐ 295 
"ὮὩΥ; 8ὸ ἕὰῷ.. Μασῇ, "ων ῬΑ ΚΠ; 80 Ξικ.. Ἐ’ 5 τεηδεσγίηρ οἱ 48 15 ςοττοςῖ, 

ν]2., “τυΐϊη8᾽ (' 510] σ- Ὁ]Ϊος 6 ̓ ς8}}5 ἔοσ ἰῃς ἰεχὶ 88 ετηεημδα ὃγ ὟΥ «.); 

Ὀυϊ ἰξ 18 Βασαν δὴ δρρσγορσίδιε ἴστω ἴῃ [8ἰ58 σοηϊεχῖ; ἰξ τουἹὰ ὃὈς ἰη- 
ταὶ Ὁ] 6 ΟἿ ἴῃ ἴῃς ῥγεζηδηῖ βεῆβς “συΐηβ δϑουξϊ ἴο 6 τωδᾶἊ. ὦ ὦ 

4 Οογα δι, Νον, Κὶ ἕδα., Κεῖ, 
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Β6 πὶ ἰὼ ὈΣΟΒΌΡΡΟΘἪς ἃ νεῦῦδ] ἔογτῃ δηὰ αἰϊίος. σνόουἹὰ δοοουηῖ ἴοσ Ὁ οὗ 
Αἰ ϑἰπος Ὁ δῃηὰ 3 δῖ 30 δδϑβὶϊνγ οοηξιυπεά; νυ. οἡ ΜΙ. 1:5. Οτ.᾽ 5 οδ)εςοιῃ 
ἴο 1815 σεδάϊηρ 88 ἴοο ψψεδὶς 85 ποῖ ψῈ}} ἰδ κθη, ἰῃ νίεν οὗ 2 (ἢ. 2: 83 
7]ς. 65: τοῦ» ϑ] Α νοσγὰ τὰς τοσα οοσηπίοη ἴῃ Οχὶ]ὶς δηα ροβίεχ!ς 

ψτὶ τ ρϑ8 ἴμδη ἴῃ δαγὶΐος {π|68; Ὀυὶ 115 Οσςύστεηςο ἰῃ ὈΓΘ-ἜΧΙ]ὶς ἐϊοσγαίωσε ἰς 
ἔγεᾳφαεηῖὶ σπου ἰοὸ τρδῖος ᾿ξ υπϑδίς ἴο θ8536 δὴ δισιτηεηὶ ἴοσ ἰἢς ἰδῖς ἀδίε 

οὗ ἃ ραϑϑαρὲ ὕροη [5 ψοσζα, Ἔβρεςῖδ!ν ἤδη ἴδς ττίηρ ἰῃ αυεϑέοῃ 5 88 
εἷἶοβς ἴο ἴδ εχ! 88 Ζερμδηίδῃ.---ΟἼΚΠ ΓΝ] ΟΦ, τοὺς ἀνόμους; 930 ϑοῦν.. 

ΟΑϑῃ)., 9) ὈἿν. (ὦ τῦδυ Βανε δύίβεη (Ὠσου μη ἄνους 85 δὴ ΘΟ τενϊδ οι 
ἔος ἀνθρώπους; ἴῃ ΔῺΥ οᾶ56 ΠΕΙΓΠΟΣ "ΠΟΥ Ὁ} δῇ δαϑὶϊγ ανε θδϑὴ οβαδοηροὰ 
ἴο ὈἽκ.--4. “κυῦ] ὦ, τὰ ὀνόματα - Ὀγ᾽; 80 2 οοὐά. οὗ Κεπη. ἀπ οΠδ ΣΟΓα 

ἴῃ ΤΩδρὶη; 80 830 ϑεοῦν. (ἡ. Ηο. 21:3), Οοσίξοι., Μασχίὶ, δῖεν., Ὡς. (Ὁ), 

5ικ., Εοιὰ.. Βυὶϊὶ ΑΙ ἀσβοσνεβ ὑσείεσεηςς 88 ἴῃς ὨΔΤΟῸοΣ γεδαϊηρ δηὰ ὃ6- 
οδυβε ἱξ ὦ πεῖ οοστοοὶ τὰ βου μανε ἐχρεοίδὰ ὉΨ ἢ ὈΣ)Π55 8190. 
--οδογκῇ Εα. Ὀσιτκι, τ ὦ ὁ ἢ Ζ, δηὰ τοδηγ Ηδῦ. οοὐά.; 850 Οὐ., 

Μασγί, δῖεν., Εας., Εοῖ8.. νε., οὔ Ὀα5ὶ58 οὗ δϑαγηάαείοη οἱ ΑΕ, Ξυρρεβῖβ 
οἵη. οὗ ὈΦ ΠΝ 88 ἃ νδσίδηΐ οὗ Ἴμϑ ΜΝ; 80 5.Κ..-- 55] Α ποσὰ οοουστίης 
ἷῃ Βίχαββθυσα Ραρυταβ 15, ἰη ἴῃς ΕἸΕΡΒδη σης ραργτὶ ρα 5 μα Ὁγ ϑαγοα 
δηὰ Οονΐεγ (Ε 15) δπὰ Ὀγ ϑδἼ]ῦδυ (1), δῃὰ οὐ ἴδς Τείσηδ δίοης; δ᾿ τ 8 
ΔΡΡΙΙοα ἴο που-Ὑδην ες ῥχσεϑίβ [11 'ψὰ8 ἃ σοϊζχηου ϑειηϊς ποσὰ ὈῈ- 
ἴῃς πον Κηόνῃ ἴῃ Ηδοῦτεν, Ασγδσηδὶς, ϑγτίδς, Ναθδίρδη, Ῥυηὶς (νυ. Ο. Α. 

(οοξκο, ΔΝονκ- δερεο 15η5., Νοβ. 64, ός, όρ, ο8; 1[ᾳΖθδΓτοκὶ, ΕἸ απάδιοῖ 

ἀ. πογάξεηι. ΕΡίρυ., 207) δῃὰ Αϑβδυγίδη (6 μἰρῃ Βαγ)οηΐδη οδῆςὶαὶ ἰ5 
οδ]]εἀ Καρεέγε ἴῃ Αὐλδσηδ 1,οἴζεσβ, ΝΟ. 1, σς, 33; δῃά δὴ Ασδθὶς ὑσίθβϑίθϑϑ 

8 ΘΠ ΠΠΠεὰ Κὠνεέγέμ 'ῃ δὴ ἰη5. οὗ Αϑϑυσθδηὶραὶ); νυ. ΚΑΤ᾽, 467)).-- Ὁ» 

Ὁ.)5)5] ΟΒΑ Ἅ, ομι.; ἰῃ τοδσ. οἵ ()Ὲ υῖ τ ἀϑίεγϑις; Ὀυϊ ουπα ἰη ΗΡ. 22, 

36, 42, δ1, 62, 68, 8ό, 87, 95, 97, 147, 18ς, 28, 233, 238, 240, 310, (οτ- 
Ρἰαῖ., Αττὰ., 5ϊαν..--δ. Π2)5] ΟΝ, ἔδολα. Εἰγσῃϊ πι55. οὗ Κοηη. δηὰ 7 οὗ 
ἀε Ε., ΓΆΔ. ηην ὈΡΩΨΣΣ ὈΛΠΓΡῸΣ Ὠκ] ΟΛ Ἄ, ΗΡ. 49, 1τοό, :ς3, 
233 οἵα.; 816 (Ὁ [45 8]]} οὗ 1ξϊ 1π πιᾶσρ. υμάδγ δϑίεσιϑὶς δηα ΟΪγ ΓῬΌΠ ὩΜῚ 
5 οτα.. Ὁγ 9, ΗΡ. 23, 26, 36, 40, 42, δ:, 62, 86, ος, 97, 114, 1230, 147, τᾶς, 
238, 230, 240, 311 δῃὰ Αττῃ.. ““ϑ'νεδσίηρσ ΌΥ 7) γγὰ8 ἃ Ρεσίθοιυ Ἰερὶτ- 
τηδῖς Ὀσοςεθαϊην 88 ΔΡΡΕΔΙΒ ἔσο [8. 190.} 455 2 (Ὦ. 15:4, ἴῃ 4}} οἵ ψ Ὡς ἢ 

1ϊ πλθδη5 “ σβὩὶρ “.᾽ Βαϊ ἰῃς ρῆγαβε ᾧ "ΟΣ Βεσε εποουῃίοσβ ἴσας αἰ 6Π- 
εὐ]ε5, νἱΖ.: (1) ἐξ 18 8 ιι861ε85 τερε θη οὗ ἰδς ἰπουρλῖ οὗ ἰδς ἱτησηθαϊδίεὶν 

Ῥτεσθάϊηρ ποζὰ; (2) ἰΐ σεθάογβ ἴδς βεηΐδηςσα ΕΔ δηά αὐκνασγὰ; (3) 1 

πὴ ΤΕ͵Ὸ οοστοοὶ δὲξεσ "σΩΠ, τὰ Βῃου]ά ἐχρεοῖ ον Πἰκεσῖβε. ΤὨς 
βἴδίε οἵ Οὗ ἱηαϊςαῖδβ ΝΟΥ συ ἢ ὈΠΟΟΓΙΔΙΠΥ 858 ἴο 186 ἰεχὶ δἱ ἃ σε δνεϊυ 
ΘΑΙΪ ἀδίθ. ὙΏε οὐϑβίοη οὗ ὈΠΓΦῸΠ 85 ἃ αἰτος. νου] ἰεανε δὴ δά- 
τα  ὉΪΥ Ὀδἰδηςθὰ ᾿ΐης; δῖ νην ἔο ον ἰδ τόσα δδϑὶϊγ ἴμδη ἰξ ἀοαβ ") 5 
ἴῃ τ[ιϊ9 οοηϊοχί. Ἠδηςο [86 ἰδίϊοσ 8 Ὀδῖοσ οσῃ., ἡ ἢ ἮΝ ., ϑοῦν., Οοσίξαι., 

Νον., Οἵ., Μασι, Ὀσ. (9), νδῇ Η., ἕδῳ., Κοίἃ. ἀπὰ Κεηῖ, 88 ἃ ἀϊϊίογ. οσ 

ἃ τιᾶῖρ. οοστεςἴοη οὗ ἴῃς [0]]. “Φ).ι.---ῦνν ἢ] Οἵ. δ 8. γκσ. Νεβίε 
βϑυρρεδίβ πνν; 80 Μαζί, Νον.Κ, διΚ.; οἱ Θὲ. 1γὸ 76. 8: 70. 31..- 
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ὈΡΩΨΣΣΥΙ Οὐ. Ὁ τὴ ΟὔΚΑ; 50 ΗἹ., ϑιεὶ., ἮΝ ε., Νον., Μασῇ, Ὁγζ. (0), δἰ... 
Το οἱ. οὗ Ὧκ δεῖς ροΐϊηϊβ ἴο ἴ8ς δῦϑεηςς οὗ Ὁ οὐσία. ὙΤΏς τ ΒοΙςἊ 
ἩΟΓᾺ 18 οὔσῃ. Όγ 0", ΗΡ. 26, 1320, 21:. ΕΔ. τεδάβ, "“δηὰ ἴἴοβε 5'νεδ- 
Ὧς ἰῃ ἰῃς πδᾶπις οὗ " {πεῖν Κίηρσ ἀδςοὶ Ὁ} ᾽᾽; δἰ πυ]ασῖγ, ὅ᾽.---Ο2503] Βά. 

ὉΣΡ, τὴ ΟΥ, ΗΡ. 22, 36, δ:, 95, τ8ς, 238 (4}} -- μελχομ), ὦ Ἢ; 50 ΗἸ., 
ϑίεϊ., Ἦνε., Νον., Μασ, ϑῖον., νὴ Η., δι:Κ., ἕας., Κοίδ., Κεηῖ. (0 πιδις. 
ΗΡ. 62, 86, 147, μολοχ. 4Θῃ, ὃγ ἐμὲ κὶπρ ἱμεὶγ Οοά. ὦ, ἐδεὶν ἰ(οἷς. 
ΗΡ. 114, κατὰ τοῦ Μελχον; 240, κατὰ Μολχομ.--Θ86. γΦ 7] ὦ, ἀντε- 

χομένους τοῦ κυρίου. ἘῸΣ ἃ Τφοϊηρδσίϑου οὗ δ τ σρο, νυν. Ἡ ΛΗ 112. 

83. ΤΗῈ ΤΕΚΒΟΒΞ ΟΕ ΤΗΕ ΡΑΥῪ ΟΕ ΥΑΗΕΗ (17:5. 

Α νἱν!ά ρἱεΐυγε οὗ ἴῃς ἰοστίθ]α ᾿πἀρτηθηϊ ΠΟῪ 80 ΠΟᾺΓ δἱ μδηάᾶ. 

ΤἼδ Ροσὰ [4115 ἰηΐο οἴθνθη βῃοσγί 8{{8. οὗ ἔννο 1[1η68 Ἔδοῇ, 45 ἰβοιιρῃ 
(86 Ὀυγάξῃ οἱ (6 τηεϑϑαρο ΨΈΓῈ ἴοο ΒΟΔΥΥ ἴο 6 Ὀογηα ὉΥ 51{5. οἵ 
Ετεδίοσ ἰεησίῃ. 8.7. 1 δῃημπουῃοεβ [6 ὩΘΔΓ ΔΡΡΙοδΟΐ οὗ ἴμε ἀγεδά 
ἄδγ (1); ΠῚ ῥσγομουηςοβ ἰυάρτηθηΐ ὑροὰ ἰμῈ Κίηρ᾽5 σουῃϑε 0 γ5 
(155. 0), ΠΠΠ ἀ6415 τὴ ἴμοϑα το ῥγαςξίϑα βοςΐδὶ δηὰ γεϊσίουβ 
οὐδβίοπηβ οὗ ἱογεΐρστι ογἱρίῃ (τ᾽ 35); ΓΝ ἀδϑοσίθεβ [6 στοὰ ἴο σοπηθ 
ὍΡΟΙ ΘΡΕΓΥ αὐδΙίεσ οὗ ἴδε Οἱ (15: “15)., Κ νιν αν τεργεβθηῖβ (ἢ 6 
ἱπηροβϑι ΡΣ γ οὗ (ῃ6 ἐβοᾶρα οὗ ΔῊΥ συλ τηδῃ (1125: ). Ἱ βῃονβ 
ΠΟῪ 5ιιοἢ τθη Μ|1] σβδ] θα {ΠΕ στ ϊϑίακα ἰη ἀἰβγεραγάϊηρ Ὑδηνθἢ 
(129. 1δδ). Ν]Ι τεϊϊογαίεβ ἴῃ δηηουποοιηθηΐ [ῃδἱὶ ὙΔη ἢ 8 ἀΔΥ ἰ5 
ΠοᾶΣ (1); ΝΠ δηὰ ΙΧ οδαγδοίεγίιβε ἰῃδὶ ἀδὺ τὶ 15 ἰοΓΤΟΥ5 
(115: 15)., Χ ἀδϑοσῖθαβ (6 ρῥἰ Ε{ὰ] οομαϊοη οἱ ταδηκὶπα οὐ ἰμαΐ ἀΔΥ 
(ει; δηὰ ΧΙ εἰοβϑεβ ἴῃ ροδϑῖὰ τ ἢ} (ἢ6 (τοδί οἱ ἃ πηοβί σοταρ]εῖς 
ἀεβίγυςοῃ (155: 5). 

ΟἸΓΕΝΟΕ ἷἰη τῇς Ῥσγόϑοῆοβ οὗ ἴδε 1 ,οσγὰ Ὑδανεῃ, ἔοσ Ὑδαν ἢ 5 ΟδΥ ἐδ ὨΘΔΙ δὶ 
δδηά! 

Εὸς Ὑδῆνε 85 ργεραγεά ἃ βδογίδος, ἢς ᾽δ5 οοηβοοσζγαίεα ἢΐβ συςβίβ. 
ΝΕ Ὶ ν}} Ῥυμίβῃ [86 ῥχγίηςεβ δπὰ [ὃς κίης 5 5Οῃ8, 
ὟΝ Βο 61} τῃεῖν πιδϑίεσ᾽ 5 βουβε τ τ νἱοίδπος δηα ἀδοεϊ. 
ΝΌῚ ν|}} Ῥυῃ θη ὄνεσν οὐς ἯἯὮἢΟ δᾶ 058 ονὸσ ἴῃς {Πγοϑῃοὰ, 
Απὰ Ἔν μα ἯΒΟ οἱοίμοβ Ὠἰπηϑε}} τ ΣὮ ἰοτοίχη σαϊπιδηΐ. 

ΗΔΕΚΙ ἃ ΕἸΥ͂ ἔσγοπι (ὃς Εἰ8ῃ-χαῖϊε, δηὰ δ ναὶ! ἔσοπι ἴδς Νεν-Τόον; 
Απά ἃ ρτεϑδῖ οὐβϑὴ ἔσοια ἴΠ6 ἢ1|15, δηὰ ἃ ναὶ! ἔσομι ἴ8ς Μοσῶσ. 

ΕΟΚᾺ δὶ ἴπδὶ ἔς, 1 τ }}} βεαγοῖ Π γι βδ πὶ τὸ ἢ ἃ ἸΔΙΏΡ, 
ΑπαΙ ΜΠ] Ρυηΐδῃ ἴδοβθα ψἼΟ τε δἱ 6δϑες, 1πἰςκοηθὰ ὑροη ἰδεῖς 1668: 

ΤΗΟ5Ε ΠΟ 5ΒΔΥ ἰῃ τοῖς Πεδγίβ, “"Ὑὐδῆν ἢ ἀοδ5 ποῖ ΠῈΣ ροοὰ ποῖ 84 ̓ "-: 
Αηὰ δεῖν δυδοίδπος τ }}} Ὀδοοπς ἃ σιυΐη, δηὰ τποὶγ ἤουδεβ ἃ ἀδδοϊαδίίοη. 
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ΝΕΛΕΚ δῖ ῃδηὰ ἰ5 Ὑδῆτε ἢ Β στοδὶ ἀδΥ, ΠΘΆΣ δηὰ ξροεάϊηρ δϑῖ; 
Νεᾶσ δὲ ῃδηὰ ἰβ Ὑδανε ἢ 5 Ὀἰκζῖες ἀδΥ, μαϑιδηΐης δδίες τμδῃ ἃ Ὑδιτίοσ. 
ὈΑΥ οἵ νταῖὰ ἰβ ἰδδι ἄδυ, ἃ δ οἱ ἀἰβίσεββ δηὰ βιγαϊγεδε: 

Α ἀδγν οἱ ἀεκοϊδιίοη δηὰ ᾿γαδῖς, ἃ ἀδὺ οἵ ἀδγίκηςβα δηὰ ρίοοῃι. 
ΔΑ ὈΑΥ οὗ εἰουὰ δηὰ τδυηάεοτ-οἰουά, ἃ δ οὗ (δς ἰσυτηρεῖ δηαὰ Ῥαϊζεῖθ- γ, 

Ακαϊηδὶ ἰδς ἐογιϊδεα οἰκίε5 δηὰ αραίποι ἴδ οί Ὀδ.ϊ]εσαεηῖβ. 
ΑΝΡ Ι νἢ}} ὑσεβϑα βασὰ ὕὑροὴ τ᾿δηκίηα δηὰ ΠΟῪ 8}8}} τδὶιῖς κὸ ὈΪ πὰ τηθη, Ῥ6- 

ολυθα 86} Βᾶνε βἰπηεα δραίϊηδι πὸ; 
Αηὰ τδεὶν Ὀ]οοα 5841} Ὀς ρουτεὰ ουὖἱ {κε ἀυδὲ, δηὰ (πεῖν ἤε5Ὰ [ἰκὸ ἀυης. 
ΕἸΤΗΕᾺῈ «δεῖς οἶνος ποσ εὶς σοϊ ἃ δὴ ἀεἰΐνεῦ το τ; 
Ἐσοσ ἃ [0]] ἀεϑβιγιςἕοη, γεᾶ, ἃ ἐεδσίυ] οὔς, ν ἢ]} ὙΔΉΝ ΘΝ παῖ οὗ 411} ἰἢς ἰῃ Βαδὶ- 

(Δη15 οὗ ἴδς ἰδηὰ. 

ΒΕΓ, 1, ἴῃ ἃ βΠἸκίηρς ἄρσυγε, ἀδοίαγοβ (πδὶ (6 ἀδγ οὗ Ὑδησεῃ 15 
εἶοϑθα δἱ βδηᾷ, 811 ργεραγδαοῃβ μανίηρ Ὀδθη ταδάς.---Ἶ. δέδεμος ἐπ 
ἐλιε ῥγέξεμοο οἵ ἐδ ]ογὰ γαλιυεῖ ἢ ἘγΥ ἴῃ ΐ5 σοπηστηδηα ἴογ ἃ βο᾽ θη 
δυβῆ, (06 Ῥγορδαὶ υἱν αν σοηνουβ ἢ18 ἤθε πη οὗ ἴῃς ἱτητηθάϊδία 
ῬΓΟΧΙ ΠΥ οὗ αοά. Αἱ ἴῃς βαπὴα [ἴπγ6, [ἢ 51:]16ηοβ ἢδ δῇ ]οΐη 8 γγ88 
ΡῬΓΟΌΔΌΙΪΥ 4 ἌἙδαγδαοίοσϑες ζεαίζαγε οἵ (6 β3δογαςΐα] στα], τ Ὠ]Ο ἢ 15 
Βοσα υϑεὰ ρυγαῦνεϊγ. ἯΝε δῖὲδ γειἱηἀθα οἵ ἴδε 1,Δη “αυείε ἰΐη- 
εὶς (ἄογαδςε, Οάδο, 311,2; ΝεΓΡΊ, πε, ας: 71). ϑιμεηά ἀθ- 
οἶαγαβ [μαἱ ἴῃς ΑΥΔῸ8 4130 ““βίοοα δγοιηά (ἢ δ]|12Γ ἃ ἰοὴς ἔπε 5{1]] 
δὴ 5Πεηΐϊ δἴίοσγ ἴῃ ρεγσίοστηδηςε οὗ (ἢ βδοσίβοϊαὶ βἰδυρηϊοτ᾽" δηὰ 
(δι (8 τγᾶ8 ἴῃς της ἤδη ἴπ6 ἀοΙ Υ τὰ 8 ἰβουρῃξ ἴο ΔΡΡγοδοῖ [6 

ΔΙ ἙῸΣ 5:11}18Ὁ ἰη)υ πο] ἢ} 5 ἴο 51]1|6Θηςς ἴῃ ἴΠ6 ῥγεϑεηςς οὗ Υδῃ- 
νοῦ, ο΄. ΗΡ. λ3 Ζςο. αἱ Απι. 6'".--- Ὸν πεαν αἱ μαμὰ ἐς ἰδ6 ἀαν οὗ 
γαΐιυελ)] ὍΤὨο ἰμδουρῆὶ οἵ (ἢϊ8 ἀγεδὰ ἀδὺ Ὀυ}Κ8 Δγροῦὶη Ζερῃδηΐδἢ 
(ἢ 8η ἱῃ ΔΗΥ ῥσεοθαϊηρ ργόρῃεῖ. Σ [{15 (ἢς ὈΙδοκ βηδάου [Πδΐ ονοσ- 
οδϑ.8 8]1] οὗ ἷβ8 πηθβϑϑᾶρθ. Ηδ ἄρτϑοβ 1} ΑἸΏο5, (ἢ6 ογεδίογ οὗ (ἢ 
οἴ οα] σομοοΡὕοῃ οὗ (δα ἀδγ οὗ Ὑδῆνθῃ, ἴῃ βϑυρροβίηρ ἰ(8 δάνεηϊ 
ἴο θὲ ἱπγηγίηοηΐ (ο΄. 115) δηὰ ἰῃ στηδκίηρ ἰΐ ἃ ἀδγ οἵ Ἰυάρτηεηῖ. Τῆς 
οἴ ͵ςδ] ἀϑρεςί οἵ {πὸ [ἀρτηφηΐ 18 1655 ργοπυηθηΐ ἰῃ ΖΕρΡηδηἑδἢ (ἤδη 
ἴῃ Απλοϑβ; Ὀυΐ, οἡ [86 οἴμεῦ πδηά, τγογε β8[Γ658 15 ἰδ Ὡροη 115 ἢ ]- 

γΕΓΒ8] 800ρῈ (12. ἢ 2“ δ΄ 1. 15,5. Ξ ὝὟὍΎΒΕ ΡῥγορΔΌΙ Υ 15 (ῃδὲ ἃ8 ΑπΊο8 
ςοηπροοίεοα (6 ἀδΥ οὗ δῆνθι τ] ἴ.6 ορεγδοῃϑβ οἱ ͵ξαζίι ογ Α5- 
ϑυτγία ἴῃ ἴῃς "γεϑί, 80 Ζερδηΐδ ἢ 85 εχρεοϊδοη οὗ (86 ἀδΥ νὰ 8 ἀγοιιβεὰ 
Όγ ἴῃς οῃϑίδιρῃϊ οἵ [ῃ6 Θογΐδπ8 (υ. [ηἴὉ., ὃ 2). Βυϊῖ ποῖίθοσ Αγῶοβ 

4 8ο ϑεῦν.. { Κεῖ." τὴηὴο. 
Ὁ Βοζῖ ἃ βκεῖςδ οἵ ἔδο εἰδιοεΐολὶ ἀενείοραιειι οἵ (ἰδ ἑδεα, νυ. Μ0ὈΘ5., ΑΟὐὧ Ν, φος-22. ΟἹ. 

ἨΔ σὲ }.; Οτεδδβιιδησ, Σεςλαίοϊοξία, τ4: ὅ-. 



1 Ιο5 

ΠΟΓ ΖορΒδηΐδῃ ἰοοκοὰ Ὡροὴ ἴπε ἱηναβίοῃ οἵ ἴῃς ζογεῖρῃοσ ἃ5 6χ- 
Παυβηρ ἴῃε ἰεῖτοσβ οὗ ἴπε Ἰυπάρτηεηῖ. δσ, ἀγουρῃΐ, ΡεβΈϊθηος 

Δη ἃ οαἰδο γϑιαῖς ΘΟ ]5:οἢ 8 οὗ πδίαγε Το Γα 8]} ἰο οοη τ ρθυΐε ἰοτγασὰ 
[ἢ6 ΔρΡΡΑΙ ες οδἰδϑίορῃθ. Ναίυγαὶ ὄνθηῖβ οσα δυΐ (6 ἑογεγιη- 
ΕΓΒ Οὗ ΙΏοΓα ἰοστ ] 6 ΒΌΡΟΓ αἴ ΓΑ] ΡῬμοποίηεπθα. Τὴδ Πθᾶσ ἃρ- 
Ῥτοδοὴ οὗ ἴδε επὰ οἵ ἴδε ρὲ, ἴῃ 1 ρθη 54 Ὁ] 6 Ργογεαυ βία οὗ [86 

ἄδνη οὗ ἴῃς ΠΕ δηα Βειίεγ ἀδΥ, 18 ἃ οοηϑίδηϊ ἰεδίαγε οἱ (6 ὑγο- 
ῬΒεῖς ἰάε4 οἵ ὙΔῆνο ἢ 8 ἀδῪ (6. ρ., Αι. δ᾽ 15. 135 70. τ χ᾿).---ΕοΥ 
γαλιυεῖ, λας ῥγεῤαγεά α Ξαογὴβοε] “ΓὨϊΪ5 15 (ἢ6 ἄγϑί ἰηβίδηοςε οὗ Υδῇἢ- 
ψ ΕΠ 5 ̓υπάρτηοηΐ Ὡροη ἴβγαθὶ θείῃ σεργεϑεηϊοα ἃ8 ἃ 5838. γβς 4] 
[εαϑὲ. ὍΘ ἤχιυτε 15 ἰάθη Ὁρ δηὰ ἐχραπάθα ὃγ ΕΖεκίεὶ (2917 ὅ-; σ΄. 
15. 255 345 76. 46᾽5 Βδν. 190᾽7..). ὙΤῊς νἱςοιπι, οὗ οουζϑ6, 5 Τυἀ δῇ. 
-- Ηξς λας εοπϑδεογαίεά ᾿ὶς ρμες [5] ϑυςἢ ῥγερδγδοῃ, ἱηνοϊνίηρ Ρυτὶ- 
δοδίίοῃ ἔγοπι 811] ὉΠΟΪΘΔ 655, γἃ8 ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ ἴο ῬΔΓΠΟΙ ΡΘὕοη ἴῃ 
[πε 58 ογβοϊαὶ ταθαϊ; οὐ. τ 5. τόδ. ΤΕ ρδγιοὶρδηΐ πιυϑὲ 858 ἴσγοτὰ 
[86 5ρἤ6σα οὗ (6 ῥγοίδῃηβ ἰηΐο ἴπαξ οὗ (6 οῖγ. Πα ᾿εδϑβίβ δηὰ 
υἱγὰβ. οὗ ὈΓΘΥ ςοηϑίϊιϊα ἴΠ6 “σιιε5ῖ8᾽ ἰὴ ἘΖΕκΚίο]᾽ 8 γεργεβθη δου ; 

ναὶ Βοσεὰ (86 ριιεϑῖβ ἀγὰ ἰεῖξ ἀπάδίοστηϊηθα. ϑούὴς σου ]Ἱά ἸΔΘΠΌΪΥ 

[ἢεπὶ ὙΠ ἴῃς ΟΠ ΔΙ ΘΔ η 5; ΟἴΠοΓΒ ῥγεΐεσ (ἢ6 ϑογτΐδη5;7 ΜὮ116 
Οταβδηδηηζ ἀδοίασοβ (παΐ σιυσϑίβ δηὰ νἱςοῖ πὶ ἀγα [ἢ6 58 Π|6, ΥἱΖ., 

Τυάδηῃ. αν βοῃ [6618 ἃ σεογίδίῃ ἱποοῃ βιϑίθ που ἴῃ (86 ἤφιγε, ἴῃ 
(Πδὲ 1 ΓΕργαβθη 5 Ὑδην θῇ 88 ϑἰαγίηρ (ἢ6 Ξδοῦῖῆςοθ, τῇ εγοαβ [ἢ6 Γοδὶ 

βΒ'δι  Ὠ οΓΟΓ5 ἀγα {Π6 ρυιε5ἰ5 {ΠΟ ϑ εν 65, νὶΖ., 1[5γὰ6}᾽}8 ἴοθϑ. ΑἹ] βυιςῇ 
αἰἰδηγχρίβ ἴο ἱπίογργεῖ ἰῃ6 ρογε ἴῃ ΘΥΟΓΥ ἀεί41} 566 πὶ ἴο ἱρῇοσγε [ῃ 6 
464] οἰεπιθηΐ ἱῃ [86 τεργεβϑεηϊδοῃη. Τἢδ ΟὨΪΥῪ 6ϑ8θη [141 ἰδδίυγα 
οὗ (Π6 ἤριτγε 8 ἴῃ6 ρῥἱοίυγε οὗ ΤἀΔῃ 88 ἃ β8δογῆςϊα] νἱστα δρουΐ 
ἴο ἐχρεγίεηςε (86 ρυμίνε στα οὗ Ὑδησεῃ. ὍΘ τεπιαϊηΐηρ 
ἰεαἴαγοϑ ἀγα Ὀυΐ ΔΟΟΘΘΘΟΓΥ Οἰγοι πιβίδ μι οἝϑ, ΘΟ ΒΒΑΤΥῪ ἴο ἴῃ6 τουηά- 
ἱηρ ουΐξ οὗ [ῃ6 νἱενν, θὰ ΠανῈΓ ἰηἰοη ἀδα ἴο Ὀ6 (Δ Κϑη 1 γα ]γ. ὃ ΕῸΓ 
ονϊάδηος (μαΐ ριιεβδίβ γα ἰηντ θα (ο ραγιςοὶραία ἰῃ βδογῆςθβ, οὕ. 
1 5. οἶδ: 3.28. 615 τοῖξ Καὶ, τῇ Να. 8,90 δηὰ (ἢ6 ᾿οπηῆοη 886 
διηοηρ ἰῃς ΑΥΔ 08. ὙΠῸ διριιπηθηΐὶ ἴοσ ταπιονίηρ ν. 7 ἴγοτη 18 
Ρταβεηΐ ροϑιοη ἴο ἃποίμεγ, μείμεῦ ργεσθάϊηρ ν. 2 48 ἴη6 ορεηΐης 

βοηΐθηςα οὗ (ἢ6 ΡῥτορῇῆδοΥ, [Π οὐ ρσεςσθάϊηρ ν. ᾿' δηά ἴῃογε ὀρεηϊηρ ἃ 

4 80 Αδδι., 7εῖ., Ἐοϑοσαι, Μδι., Ηά.. 1980 Ἐν., Ὦτ.; ε΄. Νε. 
ἢ Ἐκοκαιοϊοξίο, τ36 1. 8. 80 νδὴ ἢ. 
44 Ὲ 9 ον. 236: Ο,, .ζεσίε ἃ. Ανγαῦ. Ἡείδομίπωνες, τὰ |.. 
ΤΊ ὅὃο Μασ, Βδκ., Κδηῖ. 



τοῦ ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ 

ΠΟῪ ΡΟΘΩ,,Ἔ 18 ποῖ 5:6 ἸΘῪ βίοηρ. ΤὨς 86 οὗ (ἢς (τά ῬεΓ- 
50η δαΐνδοη {Π6 νο Ὁ οἵ ν. " δηὰ ν. ἢ, ψ ὩΙΟΝ ἀγα ἰη ἴΠ6 ἢγβί βϑβοῃ, 
15 ῃοΐ ἃ 5εσίοι "8 σοῃϑἰ ἀδγδέοη ἰῃ υἱοῦ οὗ ΡΙΟρΡ ες υβᾶρὲ δῃά ἰῃ ΔῃῪ 
(886 18 ποῖ οὐνίαίοα 1η]6558 ν. δ 6 4͵3ο οἰ πλϊηδίοαὰ. Ἐσνθη ἴμεθη, 

τηδί(οτϑ ἃσὰ ποῖ Ὠοϊροὰ τηυςῖ, ἤδη ν. 7 ἰῃ (6 (ηἱγτὰ Ρδύϑοῃ 15 
ἰταηϑίεστε 50] οἷν ἴοσ (μβαΐ γτεάϑοῃ δηὰ ρ᾽δορὰ Ὀείοσε ν. 2, ψηΐςῇ 15 
ἴῃ (ῃ6 ἔγϑιὶ ρεγβοῃ. 

8.7. ΠῚ, (Ὠγεαϊθηΐϊηρς (6 Κιηρ᾽ 8 Βουβεῃοϊά τὴ Ὀυμ ϑῃπηοηΐ, 15 

ἰηἰτοάποεά ΌΥ ἃ 1ἴη6 ἴῃ ῥγοϑε, σοηιτθυίοα ΟΥ̓ ϑοπῖα βαϊίογ, 7 ν]ζΖ., 
84. Απώῶὼ τ υοἷϊ]! σον ἰο ῥα55 ἐμ ἐπ 46) οὗἩ γαδηυνελ᾽ς βαογίβεεὶ) 
Α 5] 158 εῃμεηἀδύοῃ νου Ἱά τα κα (818 τοδά, “"Ἷπ ἴῃς ἀδΥ οἱ ΠΊΥ 58.- 
τῖῆςς,᾽" δηά ἀο ἅναῦ 1} ἴῃς αἰ ΠΟ ἔε!ξ ΟΥ̓ ϑοπλα 88 ἴο ἴῃ6 ι.5ὲ 
οὗ ἴῃς [ῃϊτὰ ρΡεγβοι; δυΐ (5 Ιου που ]ὰ ποῖ Ὀ6 ἃ βογίοιιβ οῃε, 
Ἔνϑῃ 1 [}]15 πὸ ψτογ ἃ ρᾶσί οἵ [6 οΥἹρΊη 4] ἰοχί.---ἰ ὐὐδί ῥμμῖδἧ “6 
ῥγίποος απὰ ἐπ κἰπρ᾽ 5 δο.5] 1λϊ., “Υἱδὶῖ ὕροη,᾽ ἃ σοπητηοη ἰάοτλ ἰοῦ 
“Ῥυῃίβῃ,᾽ Ἔβρθοῖίδ!]γ ἰῃ 16. (6. ξ.) 5᾽ οὗ 112 2ς.2 χοδὶ, οἱ. 232: ἢ. Τὴς 
ΤΟΥΔ] [ΔΑ δηὰ (Π6 ΠΟ 6 ΓΒ οὗ [86 σουτί ἃγα πεσε ἢο]ὰ γεϑρου- 
510 ]6 ἔογ ἰῃς ψ]οκϑάηαββ οὗ (η6 ὕπιε65, [86 Κίῃρ Ὠἰπη56 1} ἢανίηρ 

δα ἴοο γουηρς τοῦ ΔΟΪΥ δἱ 115 ὕπια ἰο ἤᾶνα [Δ Κοη ἴῃς σεὶῃ 58 οὗ 

σονεγηπηοηΐ ἰηΐο ἢΪ5 οὐ βαηά8; οὐ. 2 Κ. 22΄. [ἴῃ δΔὴγῪ οδᾶϑ6, ἴῃ 
ΓΕΈΓΘΠΟ6 Β6ΓῈ σδηποῖ ὃ6 ἴο [ἢ6 50η8 οἱ Γ᾿ βίῃ, ἴδε οἀ651 οἵ ΟΠ, 
ννὰ5 ηοΐ ῬΟΓΏ ὑπ] 51Χ γϑδγϑ δἰΐεσ [οβδὴ δϑϑυμηθά ἴῃς σσονσῃ (2 Κ. 

23 ,λ᾽) Δηἀ γγὰ8 ποῖ οἷά ἐπουρῇ ἴο Βᾶνε νι] ε] δ α Δὴγ ἰηἤυδηοε υη- 
ΕΠ] ν 611 ἰονναγά (ἢη6 εἶοϑε οἱ 7ο 812} 8 ἰοὴηρ σεῖσῃ. Ζερῃδηδἢ᾽ 8 
ΓΕΪΔ ΟΠ 510 ἰο ([Π6 τογδὶ [δι (ν. οα 1Ἶ) ραν ᾿ΐπὶ ἃ ροβίοη δἱ 
οουγί ΜΠ Ϊςἢ Θηδ]θά Ηἷπὶ ἴο ΚΟΕρ ἴῃ ἰουςἢ ἩΣ 411 [μδὲ νγὰ8 ροίηρ 
ου δηά ἴοοχροϑε [ἢ βεοσγεῖ το ηδ ἤοηϑ οὗ ἴποϑε Ὠἱρῇ ἴῃ δυϊδοσὶίγ. 
--90. Τῦλο 1 ἐλιεὶγ φιαςίογ᾽ 5 μοιδεὶ ἰ. 6.) [ῃς Κίηρ᾽β ραΐδοε, ποῖ (ἢς 
(οπ0]6 οὗ Ὑδηνεἢ 88 ἰη ὦ. ΤΠ σμᾶγρε ἰ5 ποῖ (δαὶ [ΠΟΥ υϑὲ (ἢς 

Ρδΐδοε ἃ8 ἃ βίογεῃοιϑε ἴογ βίοϊθῃη σοοΐϑ, ΠΟΥ δὐύξὴ ΓΔ (μαΐ 

(Π6Υ δητΙςἢ (ἢ τογαὶ] ἰγεαϑυγυ [του ρἢ ἰγαυὰ δηα ορρτεϑβίοη; θυΐ 
(δαῖ (ΠΟῪ {Βοπλβοῖνεβ ΟΥ̓ {Πεὶγ σοηάδυοὶ δηὰ ομαγαοίοσ τ8 Κα ἴῃς 
Κἰηρ᾽8 ἤουβε ἃ ϑυτηροὶ δῃηα ϑυῃοηγτη οἱ 411] (μαΐ 15 ὑδά. ὙΏΕΓΕ 
Τρ ἰδουϑη 655 5ῃου]α γεῖρη, πα Ὑ δρουπά5.--- ἠδ υἱοίομος αμά 
ἀεοεῖ] ΤῊΐβ 18 (ἢς ἔγαε ρῥγορβεῖς ογ. Οὐ Απι. 3.5 15. 2.5 ἔ Μὶ. 
22:5. 5.41..5..9. 10 Ἐ2͵ “27:9 Ἡρτγε δῃηὰ ἴῃ τἾδ' ᾽᾽ Ζερῃδηϊδῇ β5ῃονγε 

4 80 δῖον... 1 80 Μδαπὶ, δίεν., Νον. ἕ, κᾳ., Ὁυ., Κοιῖ. 



1" 107 

{μαι δ ἴοο, 6 ἢ15 στοδὶ ργθάδθοββϑογβ, γ71ὰ8 βοηβϑίνε ἴο [Π6 π|ἷ5- 
6.168 δηα στοηρ8 οὗ (Ὡς Ροοσ. Εὸγ ἴδ6 υ5βοΔὕοη οἱ ἰῃ6 ἰγδῃ9- 
Ροβίοῃ οὗ ν. Ῥ, υ. ἃ. 

517. Π] ἀενοίεϑβ 1561} ἰο (Π6 ἀδηυποίδοη οὗ οοσίδἰ ἢ Ὀγϑοῖοαϑ οὗ 
ἰογεῖγηι οτὶρίη, (6 δαορὕοῃ οἱ νη ϊοῦ ἱπα!]σαίεβ αἰ βου!  ἰο (ἢ6 
οἰά, Ἰοηρ-6βϑ.4 0]153ῃ6 ἃ σιιϑίοπ!ϑ δηὰ ἰ46415.---ϑδβ4. 4 πῶ 1 ιυἱὴῖ ῥμπίδκ 
ἐυεγν μὲ τυῆο ἰφαῤδ οὐυε ἐμὲ ἐπιγεσμοί] ΤῊδς ῥγεςῖϑα βρη βἤολη δ 
οὗ [ἢ18 δοϊοῃ 185 πρκηονῃ. ΜδΗΥ δᾶνε Ὀδοη ἴῃς ἰηἰεγργείδ ἤθη 
ὈΪδοθά ὑροὴ 11. (Ὅ᾽ 8 τεπάετίηρ γἱο] 8 ἢῸ βεῆβθ. δ, συ ἢ ΔηΥ 
ΒΓ 550 Γβ, ππᾶ5 [86 τηδδηΐϊηρ [χη 5 6α ὈΥ 1 5. κ᾽, ψΠοτε (Π6 ψοῖ- 
ΒΠΙΡΡΟΙΒ οἱ Πᾶροη ἃγὸ 5414 ἰο νοὶ βίερρίηρ ὑροὴ ἴδε {γε ϑῃο]ά 
οὗ ἢΪ5 βϑαποίιδσγυ, θθσδιβε οἱ (6 ἰαςοΐ [πηι άροη δα ζ4]]6ῃ Δογοβ5 
{πὲ {Ἀγεβῃοά δὰ Ῥθοη Ὀγόκθη ἴο ῥΐθοβϑ ἴῃ ἴδ Ῥσγθβθῆςζβ οἱ (8 

ΑΚ; ἃ 5|Π|}|[4 Ὁ συϑίοτη ἢ88 ΠΟῪ οοπια ἰηΐο νοχθ ἰῃ [6 ἰογρ]ς 
οἱ Υδῆσθῃ; οἵ. 138. 25. 7δγοπια 4190 ἰηίογργοίβ ἴΠ6 συδβίοτῃ οὗ (6 
{γε 5Π0]4 οὗ (ἢς ἰετρὶθ, θυΐ πη 45 (ἢ6 ὈΪατης ἴῃ (ἢ6 ἀιτορδηῆσα ψ]ὶτἢ 
ΜΠ τἴἢ6 ΜΟΙΒΕΙΡΡΟΙΒ ἰγεδα (ἢς οουτίβϑ οἵ δῆνεῃ. Ηἰζὶρ γε ΐοῦβ 
[ἢ συδίοτῃ ἴο (ἢ6 {Βγε5ῃο]ά οὗ ἴῃς Κίη ρ᾽8 Ραϊδοδβ δῃὰ οἰΐεβ (ῃ6 ἰεϑ8ι1- 
ΤΩΊΟΠΥ͂ οὗ γᾶν ]θγ8 ἰο ἴῃς εβεςῖ [πα (ῃ6 ῬεΓβΔ}5 ογοβϑοα ἴῃ Κὶηρ᾽8 
{Πτεβῃο]ὰ τψἰΐπους ἰουςπίηρ ἰδ δηὰ πὶ (μ6 τίρῃϊ ἰοοί ἑοσταγά. 
Ὗ.. Κορεγίβοῃ ϑυα 7 δπα Ὀγῖνοσ 566 ΠΟΓῈ ἃ σοίεγθησε ἴο (6 ἰογοίρῃι 

βοάγ-σιατὰ οἱ ἴῃ6 εν ]βῃ Κίηρ, ἢἷ8 ΡἢΣ 5Π]η6 Δ} 558 τ65 (2 9. 
155 2 Κὶ. τ). Αποίδοῦ βογίθβ οἵ ἱῃίεγργείδ θη 8 τοΐθσβ (ἢ 6 ςι15- 
ἴοῃλ ἰο ἴῃς ραΐδοθβ οὗ ἴδε γος, τπηδικίηρ Ζερῃδηΐδη σοηοΠΊη, ἴοῦ 
ΘΧΔΙΏΡΪΘΟ, ἰῃ6 ΕἀρΈΓ 655 ΜΠ Ὠσἢ (ἢδ 8ογνδη(β οὗ (ῃς Γςἢ γυϑῃ ουἱ 
οἵ (Πεῖγ ρ8δοδθϑ ἴο ϑεῖζε [6 ῬΡγοΟΡοΓ οἱ ἴῃ 1655 ρονογῖι}; ζ ογ (ἢ ς 
συδταϊδη8 οἵ ἴῃς ροτίΔ]5 οὗ [ῃ6 ρδ]δοβϑ οὗ ἴῃ γτεδὶ (2 5. 1" 15 1ς25.), 
0 ΔρΡι1ι56 [Πεἰγ ροβοη ΟΥ̓ ἘχΟΓ ΠΡ ΤΠΟΠΘΥ͂ ἔγοπι ἴῃο56 ῆο σου ]ὰ 
566 Κ (Πα ἱγ πιαϑίογ᾽ 8 δἰά. ὃ Κιτηςὶ, οὐ ἴῃς οἴδεσ Βδηά, πᾶ 8 (ἢς 
τοΐίθγεηςα ἴο [{6 {τ βῃ 145 οὗ ἴῃ6 ροογ, ἰῃε ἄοοτβ οἵ ψῇοβϑε μουϑε8 
ᾶῖα Ὀυγδί ρθη ὈΥ̓͂ {πε το ἢ ἴῃ (ΠΕΙΓ Θοδυο ἢ δέίογ ἴῃς χοοάϑ οἱ (ΠΕ ὶγ 
ΜΈΔΚΟΥ πεὶρη ουτβ.Κ',. Ιἴ 8 ὉΏΠΚΟΙ͂γ, Βόνγενοσ, ἰδὲ ΖΕρΡΒδηΐΔ ἢ 
ψου α ομᾶτρε [ῃ6 στεδὶ δηά ρουγεσῆι! ΠΟὉ]65 τ τ ΡΟΓ Ἰάγοδηγ. 
ΤὨο [Ὠγοβῃο]ά οὗ (ῃς ἤοιι86 88 δέξῃ τερδγάθα 88 ἃ ἑἰδνουγὶίε δροὰβ 

5 80 ἴῃ ἴδε {πὸ οὗ ἀεἶ]64 Ν4}}ς δηὰ Οἰεδγίυβ. 
Υ Οἷα Τεείανιενὶ απὰ δ6 7ειυΐε ΟἈΝροΝΣ, χηὅτ |.. 
Ζ 90, 4. ζ., Ηά.. 

ᾷ 90, 4. ζ., γδὰ Ἧ.. 44 δὸ δἷοο ἀὲ ἾἮ., ἔπ. Κο.. 



198 ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ 

οὗ ἀδιῆοῃβ δηὰ ϑρ γὶϊ5 διηοηρ ῥγδοι οι! 411 ταοθϑ. Ὁ [{ 56 615 

ΡΓΌΡΔΡΙΕ, ἐποσγείοσγε, ἰδὲ ἴῃ 6 ῥσορῃεΐ βροόοκε οἵ βοπιῈ βυρογϑβ οι 
ΡτΓδοϊίοα (ρογῆδρ8, ἐμοῦ ρἢ ποῖ ΠΟ ΟΘΘΘΑΓΙΥ, οἱ ἰογεῖρῃ οὐ ρί ἢ) τ ΐς ἢ 
γγὰ8 ΠΟῪ ἴῃ νόοριια ρΑγι συ ]ΑΥΙῪ διιοηρ ἴδ τς. [1 18 τηοσγε ᾿ἱΚοὶν 

ἴο μᾶνα Ῥεθῃ Ἴοοπηθοίεα 1} ρναίς πουβ65 ἴδῃ ψ] Εἰ ΠῈΓ (Πς 
[60 ]6 οὐ [6 σογαὶ ραϊδοα ὄδχοϊυϑίνοίυ. ΤὨς πεοχί [᾿ἰης, δἱ θδϑῖ, 
ΠΟΠΟΕΓΏΒ ᾿ἰΐ561} ὙΠ ἃ συδίομη ὈΓΙΓΊΔΓΙΥ οὗ βοςΐδὶ γαῖθοσ (ἤδη σε- 
Ἰϊρίουϑ 5:ρηῖβοδηοε.---]» ἐΠαὲ 46] ἱ. δ., [ῃ6. ἄγ οἱ Ὑδηνεῃ. ΤῊΪΚ 

ἷβ ἃ 5]ο58 δαἀδθαὰ ὈΥ ϑοπια Ζεαϊοιβ δηά 7 1 ονεγθυγάδῃβ (ἢ 1Ἰη6 

δηἀ 46444135 πο 6556 84] {πουρῃϊ.---Α "ὦ δυεῦγν μὲ ὐπὸ οἱοίλος πῖηι- 

δε τὐὰἦι Τογεῖρη γαΐριομ!]) ἰ. δ., [ῃ6 ἴορ8 οὗ ἰῃς ἀδν, ψῆο ἰο]ονγοᾶ 
δίζεγ ἴῃς Ἰαίεϑὶ ἱπηρογίθα 5γ1]1658. Τὰ βϑεγίουϑ δϑρεςί οὗ 6 ῥγδο- 
ζοα νγ88 [πε δνϊάξηςε 1 αβογάθα οὗ [πΠ6 ἀδοδΥ οὗ ἴῃς πδέοηδὶ βρ᾽ γὶΐ 
δΔη6 ρηἊ6. Εὐγίδοστήοσε, (Π6 πδίίοη δηᾷ 115 ροὰ ψογα ἱῃϑεράγδῦ]α, 

δηἀ ἰο Δραπάοῃ οὗ περίεςϊ ἀϊβεηςνα πδέοηδὶ οσιϑίομϑ γγὙὰ8 ἴο ὃὈ6 
ἀ 5] ογαὶ ἰο δῆμνεῃ. ἱπιροτγίεα ραγγηθηῖβ Εγα πδίθγα γ ἐχρεηβῖνε 

δΔηά οοὐἱά θὲ οδίαἰηοα ΟἸΪΥ ΌΥ ἴῃε ψεδὶ ἢ ]εῦ ο]455685 (2 5. 13. 
Μι. εὖ. Το ῥγομιθί οη ἴῃ [ῃς ἰὰνν (Ὁ 1. 221 1,ν. 10.) σοτοτη οὶ 
εἰϊοα ἴῃ ςοπηθοοη ψ] ἢ [15 ρα βϑθαρὲ 45 ηο Ὀδαγηρ ἡ Πδίθνοσ ὕροη 
(86 φυεβίοη ἤεγα, βίηςε ἱΐ βργίηρβ ουΐ οὗ ἃ ἀἰβογεηΐ εἶγο]α οὗ 1464. 

ϑέσ, ΓΝ ςιὙἸ ΚΊΉΡΙΥ ῥγοϑοη β ἃ ρἱςίυγε οὗ ἴῃε αἰβίτεϑ8 ἴῃδὶ ν}}} 
ΟΥ̓ΘσΥν Π6]πῈ 6 5616 πὶ οἡ Ὑ δῆ ἢ 85 ἀαγ. ΤῊ 51Ὑ. 15 Ἰητοατπορά ἈΥ͂ 

ἃ ᾿ἰπε οὗ ργοβθ, ργοβδθὶγ οἵ δἀϊϊογίδὶ οὐρίη.ζ--10., 4»πῶ 1} ῊΗ] οονεθ 
ο ῥα55 ἐμ ἐμαὶ ἀαΥ, 1} ἐδ ἐ᾿6 ογαοῖε οὔ Υ αὐτυ6}} ΤῊΝ ἰηἰτοαπςίΐοη οἱ 
(815 "η6 Ὀ]υη 5 ἴΠ6 οἄρε οὗ [ῃ6 οΥΥ ἴπδὲ [Ο]]ονγ5, Ὡ]ςἢ ἰεξξ ἴῃ 118 
ογρίη8] ΔὈσυρίμ 655 15 βία ΠΠΡῚῪ νἱνὶά.- -Ἴ]αγκ] α ον ἤγοηι ἐδ Εἰδἢ- 

ξα!6] ΤῊ Ϊ5 νὰ 8 οὴδ οὗ ἴῃς δηίγαηοδβ ἴο ἴῃ 6 οἱ οὗ [γι βα] θὰ οἡ (ἢς 

Βογίῃ 5146, ἴ[ῃ6 ὄχαςῖ Ἰοςδίίοη οἱ στ Ὡϊοἢ τὸ οσδπηοί ἀδίοστηΐπθ. [1 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ σοττεβροπάδα ἴο (ἢ6 ῥγεϑεηΐ Παπηαβοι8 Οδίθ, Ὄρθηϊηῦ 

ὍΡοη 6 τοδάνναν δίοηρ ἴπ6 Ὀεὰ οὗ ἴῃ Ττοροοου ΝΑ] ον. ὃ Ας-- 

οογάϊΐηρ ἴο Νέα. 45 1, 1 βἰοοα Ὀεῦψεεη ἴῃς “Ο]ά Οείε᾽ δηά ἴῃ6 
ΓΘΠ66ρ Οεδίβ,᾽ πθδγ ἴο πε ἴονψεσ οὗ Ηδηδηθὶ. Ασςοοσγάϊηρ ἴο 2 (ἢ. 

4», Ἡ. Ο. Ττυδυ, ΤῆςἪς ΤΑγετποίά Οουενανί (1806), το ἥ.; Βαυτ, ΔΙ ἐπείη ον οὶ 
Ναελνίολιοε ἀ, ᾿δεμέσενεη Ῥαΐ. Ῥεγείης, ίοτ τϑοο, Ὁ. το. 

{80 Μετιιί, Νον.Ἐ, ϑίεν., ας. θυ., Κοηῖ. Ος. οἱ. 85 ἀϊξίος. ἔσοτω νυ. 10, 816 ϑοδν. ἐσ. ἰΐ 
ἴο ἴδε Ὀεφίπηίης οὗ ν. 3. 

1. 80 Μετγίὶ, Εδᾳ., Ὁυ., Κεηῖ. ϑίεν. οτλ. αἱ] Ὀυὶ τς ορεηΐης 5}. 

ἀν, σΑϑηπι., .ἐγμϑβαΐενε, 1, οι [.; ΜΟσΤΣ, Α»οέονὶ "εγμδαΐεηα, 1.0. Ῥαίου, τμβαΐενε ἐδ 

Βίδιε Τίνος, τ20 ].. 



ἼΣ τρρ 
43, ἰἴ γγαϑ ἃ ρασζί οὗ [ἢ πον ν04}} 011} ΌΥ Μδῃδϑθοῃ. [Ἐ ΠΊΔΥ 
δᾶνα Ὀδοη ἰάδηςοα] τ] ἢ (ῃ6 “ΜΙΊΔα]ς Οαίε᾽ οἵ 76. 20᾽ “ἡ, Ξβίδηΐης 
ἴῃ [Πε τηἱ 416 οἵ ἴῃ ]ης οὗ ἴῃς πογίῃ νὰ]}}. ΤἝδ ἤδηλα ΕἸ53}}-ραῖο 

ΤΩΔΥ Ὀδ δοοουηίδα ἴογ Υ [ῃς ἰδαςοΐ ἐπι [ΘΓ 56] τὰ ἀεροηάρα Ἰαγροὶγ 

ὌΡΟΣ ἴῃς Πβῃοιτηθη οἱ ΤΥτα ἴογ (5 Π5}} ΞΌΡΡΙΥ (Να. 1215); πὰ {ἢεϑὲ 
ΡΙΌΡΔΟΙΥ οηίογεά (ἢδ οἱ ὈΥ 115 γαίε ἃ5 δῆογάϊηρ ἴῃΠ6 πδαγεϑί ἘΠ ΤΥ 

οὗ ρἰνίηρ ἐμδηι δα ϑὶδϑί δοςθ58 ἴο ἴῃ6 Π8ῃ-τηδυκεῖ. Ὁ ΤῊΣ ρῥγορμεῖ ἰῃ 

᾿ηαρί Δ οη ρΡ͵δοθβ ἢΐπλθ6 1} ἴῃ (6 πκίάϑὲ οἵ [ῃ6 σοπηΐηρ βοῆς οἵ 

ἀεϑοϊδοη δηὰ [11βίθηβ ἰο (ἢ ϑουπα8 οἵ ρτίεῖ δηὰ γυΐϊη τῃδὲ 8]1] (ἢ 6 
αἷτ.---Α πὰ α τυαὶΐ γον: ἰδε Νειυ-Τ οι] 1.1ϊ., [6 ϑεσοηα (ἴον). Α 

βεςίίοη οὗἩ ἴῃς εἰν ἸΙοσαίθα ΓΟ ΔΟΌΙΥ ποᾶῦ ἴῃς ΕἸΞῃ-ραῖθ. δε ἢδνβ 
ΠΟ ΡῥΓδοΐβα ἱπἰοσιηδοη σοποογηΐϊηρ {πε 5ἰἴς οἵ (ἢ15 ρασί οὗ ἴῃς ἴονα; 
ἰϊ 18 τη θη οποα οἰβοῃοσα ΟἿΪΥ ἴῃ 2 Καὶ. 22 (Ξ- 2 (Β. 3242) δῃά 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἱῃ Νά. ττἢ. Βυϊΐ ἱξ ργοῦδῦγ γα (μὲ ρογίοη δα άθά ἰο 
(86 εἰν ΌῪ ἴπε Ὀυ ] ἶηρ οἱ Μδηδ556 8 νψ4}}, οοῃϑ πηρ (ἢ οἰ 65 
ΒΌΡαΓΌ οἡ ἴπ6 πουίῃ. 1 γἱηρ οἡ ἰονγεσ στουμά ἴπμδη ἴῃς οἱ 6γ οἷ 

Δη 80 ΠΊΟΓΕ ΘΔΞΥ οἱ Δςοα85 ἴο 8η ἱηνδάογ, ἴἴ νου]Ἱὰ ηδίυγα! γ ὈῈ ἴῃς 
Βτβὶ ἴο βυιδοσ δ [ῃ6 μαηά45 οὗ Δἢ δῃἘΠΊΥ. ΑΒ ἃ πιδίίεγ οἵ ἕαςί, (6 

Ὠδίυγαὶ ἀείεηςεβ οἵ 6 γ15816ηὶ τη ἀεγεα ΠΕΡ ᾿Ίργαρηῦ]ε οἡ ἜΝΕΓΥ 
546 θυΐ (ῃ6 πογίῃ δηά Ἔνθεν βίερε οὗ (6 οἷν 88 θδθϑὴ ἰα]ὰ δραϊηϑί 

(δαὶ 5146.---Α πὦ α ργέαΐ ογασῖ; ἤγοηι ἐπ6 μ|}}5] ΤΏΘϑ6 ᾶσγὰὸ ηοΐ ἴῃ6 ἢ1115 
᾿γίηρ δτουηά 76γβα θαι, θυΐ μοϑε 1 (ἢς οἰ ἰΐ561{, τ Βοῖθοῦ 
(ῃοϑε ἰῃ (ἢ6 βου ἢ δηά βουῖἢ- χεβὶ χυδγίεγβ οσσυρὶθα ΟΥ̓ ἔπε ἰδπΊρ]ε, 

[86 ραΐῖδοθ δηὰ ἴῃς μοιιβ658 οἵ (ῃς γίςῃ, ογ ἴδοβε ἴῃ ἴῃ Πῖσθοῦ ροζ- 

ἤοῃϑ οὗ [ῃ6 ποτίῃ ἐπά οἵ (ῃς οἰ, οΥ [6 1115 οἱ [ῃ6 οἰ 85 ἃ ψΠο]6, 
οδηηοΐ Ὀ6 ΕΧΘΟΙΪΥ δϑοογίδίηθαά. [1 18 ροϑβϑίθ]ς [ῃδὶ ϑοηα οἱ [Π8 

Προς ρογίίοηβ οἱ (ἢ6 ἴον εσα Κηονγῃ 85 “(ἢς Η1]15᾽ οὐ “6 
Ἠεΐψη 5." ὙΤῊΘ υδὲ οὗ {{Π|65 ἴογ ἴῃς οἴμεγ χυάγίεγβ ἤετα ἡδηιθά 

566 ΠΊ8 (0 ρΡοἰπὶ πῃ ἰμαΐ ἀϊγτεςοη. ὙΠῈ “οΥαβἢ᾽) 18 ργοθδθὶν {παῖ 
οδυϑοά ὈΥ (ἢ6 ἀοτνηῖ41]] οὗ ψγ8}15 8Δη4 Ευ]} 41 ηρ8 το - ςποΐηρ ἴσου ἢ}]}} 
ἴο ἢ}]].---114. Απά α τυαὶ! ὕγο»ε ἐδ Μογίαν) 31 τεδά5, “ αἱ], Ο 
ἱπ ΒΔ ἰδ πη 5 οὗ [ης Μοτίαγ.᾽" Βυῖ [6 ρΡδγδ]]6]151ὶ 566 ΠΊ5 ἴο 081] [Ὁ σ 
ἃ ἰουτίἢ τθαθ Ὁ σοηϑίγιοίοα οἵ ἃ πουῃ δηἀ ἃ ργεροϑβι ἔομδὶ ρῇγαϑβε 
88 ἅτε ἴῃε ἰἤγεα ργεσθάϊηρ τρεωθεῖβ. Ἦμαὶ ρατί οἵ (ῃς ἴονγῃ νγ88 
Κπονσῃ 85 “186 Μοτγίαγ᾽᾽ ἰβ ΠΟΙ ἀηοεγίδίη, βίηοα ἴῃ Πᾶπηθ 18 
ΠΟΥ ΠΟΓΟ 6Ἶ86 οηρίογεὰ. 7ετγοῖηθ ΤΠουρῇϊ οὗ ἴῃς να]6 οὗ 51:1]1οδπ; ὦ 

«-(! ΟΑδηη., 7εὄγμεαίεηι, 1, 417 |.. 
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οὗ ἴῃς νον οἵ [6 Κιάτου ; δῃὰ 7 βερδυ5 (͵αγς, Ν, 4, 1) οοηποοίοά 
ἴς ψ (ἢ Τγτοροοοη νά] ον. Μδιγοσ, οἡ (6 οἴδοσ βαηά, ἀδς- 
οἰαγεὰ ἱξ ἰο θεὲ ἃ ἤσυγαῖῦνε Ὠδ:16 ἴοσ [6886 85 ἃ ψΠοἷς (ς΄. 76. 
ιν, νης, δυττουπάεα ΌΥ ΠΟΥ ἢ1118, γᾶ8 ἴο βεσνα 85 ἃ ᾿Οσ ΑΓ 
ἴοσ [86 Ὀγαγίηρ οὗ Π6Ὶ ἱῃῃδοϊδηΐβ. Μοβί τηοάδγῃ ᾿ἱπίογργείθγβ ἰἀθη- 
Εν ἰξ ἢ [86 ὉΡΡΕΓ ρᾶγί οἵ [δε Τγγοροοη, ρϑγὶν Ὀεδοδυϑε οὗ (ἢς 
δίμ685 οὗ (ἢς {]6 88 ΔΡΡΙ]1οα ἰο [αὶ τερίοῃ, ραγίὶν θδοδυϑ6 ἴῃ 6 οοῦ- 

ἰοχί 966 18 ἴο τῇδ Κα ἴῃς Μοσίδσζ ἃ Ἷθηΐγε οἵ ἰγβδάς δηά ἱπάυ βου δηὰ 
(ἢ Τγγόροοου ἔπτη :5}}658 8Δη Ἔχοο ]θηΐ 5116 ἰοΥ ἃ πηδυκοῖ,Ἐ δΔηἋα ΡΑΓΕΥ 

θεοδυβε Ῥοίδ Εἰβ-σαίς δῃἃ Μ|3ηηδὴ ψεγα οἡ {πΠῸ ποίη δηά [ἴῃς 
ΜακίἊβϑῃ ὑγορδῦ]ν ΙΔῪ ἴῃ ἴῃς 384Π|6 σεηεσγδὶ γερίοη. ὉΠ ἰα8ῖ οοη- 
βί εγαοη, ἤούγονοσ, 15 ποῖ ἃ Ἰερ! ἰτηδῖα ομα; [ἢ Ργορῆἢεί ΤΥ Βᾶνςα 

Βδθῃ Ρῥἰἱεϊαγίηρ ἴῃ6 ἀοβοϊδίίοη δηὰ στίοΐ τ Ὡ]ο ἢ σταγὰ ἰο ὀνεγν οἷ πη 
(86 ἐμ γε Οἱ ταῖθογ (ἤδη βοπῖα ἠδ βρθςΐδὶ χιδγίογ [πεγεῖη. ΤῊΣ 
ΕἸΒΗ-σαΐα δῃὰ ἴῃς Μ|ΞΠηΘΉ, ἱΐ 15. ἔγθ, ὑγοΟ Δ ΌΪΥ ἰὰῪ οἡ ἴῃς πογίῃ 
βίάε; δυΐ “ἢς Η1115᾽᾽ δηὰ “τὲ Μοτγίδγ᾽᾽ ἃγὲ σοτῃρ οΐεϊυ ὑπ κηόνῃ. 
Ηξεηοο, ἱἰ 18 υπ8δίθ ἴο οοπῆπο ἴῃς αἰ51Γ688 ἀεβοσ θεα ὈΥ ἴἢ6 Ργορδεῖ 
ἴο [Π6 πογίῃ 846 δίοῃςβ.--- Ὴς γευγαίπάογ οἵ ν. ᾽ βε6 8 ἴο δ6 ἃ ἰαίδγ 
ἱπ γροϊδοη, ἰηϊοσγυ ρ ηρ ἴα ον οὗ (δουρῆϊ Ὀγ (ἢς ἰηἰτοἀδυςὔοη 
οὗ πη θΟΟΘΘΑΓῪ ἀείδὶ δηὰ ἀσραγίϊηρ ἴοο ψ 6] γ ἔγοιι [ἢ τηοίσι δὶ 
ΠΟΙ οἱ (6 οοηΐεχέ ἰο 6 Ὀτουρῃὶ ἰηἴο ΒΑΙΙΏΟΩΥ τὶ (ἢ 6 ἰοττὰ 
οὗ ἰῃς τεϑβί οἱ ἴῃς ροε.7---110. Σὸν αἱ ἐπ ῥεορίε οἵ Οαπααση αγέ 
ἀεείγογο] ΤῊΣ Βρεδκοσ ΠΊΔΥ τηθδῃ ῬΠορηϊοίδη ἰγϑάθγβ τῆ ΜΈΓΕ 
[ὴ6 τόσο βδη 8 οὗ [86 ογοηίδὶ ποῦ] -ἰ οὐ Ὀοιίοσ 5111, (ἣς σηοσομδηϊὶ 

οἶδ85 διηοηᾷ ἴῃς 768 (Πδηγβοῖνοϑ, τ Ὡ]Οἢ ΘΏΓΟΒ 65 11561}{ ὈΥ υπ͵]αϑί 
ΤηΘΑΒΊΓΓΕΒ δΔηἀ (ΠΙΟΚΟΙΥ οὗ ΘΕ βογί.δ Ἐὸγ (6 υ8ὲ οὗ (δ6 ἴοεττῃ 

“Ὁ ρηδδηΐί ς᾽ 88 ἀδηοίίης ἴἢε ὕδάεσ δηά στηογομδηῖΐῖ, τ΄. Ηο. τ) 
18. 22) ΕΖ. τόν χγλ Ῥγ, 4153 70. 41 δηά, ρεγβδρβ, Ζε. 1:43, ΤῊς 
ΡΆΓΔΑΙ16Ι Ἰἰπ6 56 15 ἰο ΒΟΥ [ῃδὶ ἃ [4858 οὗ βῃδῃςίογβ 15 σηδδηΐ, 
ΠΟ Πα οὗ ἡδίνε ΟΥ οἱ ἰογεῖρῃ οχίσίη.---11ς. Ομ οἵ αγὲ αἷΐ ἰδοδε 
τλὸ ιυεῖρ ομἑ ἨΙΟ67}] Νοῖ πλοη Υ-Οὔδηρεγϑ Ἔβρθοίδ!γ, θαΐ (δε 
ψΒοΪς πλογοῆδηΐ οἶ438 ἰῃ ζόηεγαὶ. ΤΌΣ ψεϊρῃίης οἱ ἴμ6 5: ἵνὸσ νὰ3 
ποοαβϑιίδίθα ὈΥ (δ αςὶ [δὲ ἴῃετα νγᾶ5 ῃο Ηδῦγον οοΐπαρε Ὀσίοσ ἴο 
[ὃς ΕχΠδ. [Ιηάεςεά, ἰΐ 15 Ὡοΐ οογίδίη ἰδὲ (Π γε 85 ἃ ἤχϑα οοἰπᾶζε 

4», Μενῖ!, ᾿νοίον 7Θσωεξαΐονι, 301-107. 
7 80 Μασ, δεν. Βδξ.. (. Ὧμ., τδο εσεςὰ σἱθ- 11 ἰηο δὴ ἰηάδερεθάςοις Ῥοδιω. 
ξ 50, 4. ζ.. Ὦτ.. 4 80 πἱοοῖ ἰοἰετρεείοσα. 
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ΔΏΥΠΟΓΕ ἴῃ (ἢ δος νου] ῥιΐοῦ ἰο ἴῃς της οἱ ἴῃς Ῥεγβίδη 
Θηρῖγο. ἴὴ Βδρυ)οηΐα, 85 ἴδ ὕδοῖκ 848 ἴῃς {ἰπ|6ὲ οὗ ἴῃς ὥγϑί ἀγ- 
ὨΔΒΙΥ͂ (ς. 2000 Β.6.), 8ἰδΙηροα ΤΏΟΠΟΥ γὰ8 ἴῃ υ86.5 1,Δίογ ου, Α5-- 
βυγτίδη ἰηροῖβ βίδιηρδα τ ἢ ἴῃς Βοδά οὗ 5ῃῖασ βεγνϑά 85 τεςορῃηΐβοά 

ΟἼΓΓΕΠΟΥ; ΜὮΣ6 ΘομδοΒοΓΙ͂Ρ, ἰῃ ἃ σασθη ἢν αἰβοονεγεα ἱπϑογ ρὕοῃ, 
811υ)68 ἰο ““οαϑέης, Π4}-886 οὶ ρίδοθβ," ἐ συ μῖςι ἀνθ 1 ποί οοΐῃ 8 
ἴῃ [86 ἰεομηΐοδὶ 8θη86 Ἔν ηῪ ϑεγνεὰ [Π6 ρυγροβε οἱ οοἷη8.1 1 
5 ἀου ἢ} τ Βοίμοῦ Ζερηδηδἢ Ὠΐπ86} του μΒᾶνὸ βῃδγε βιςἢ 
ἃ ὨΟΒΈΏΪΙΥ ἰο ἰτδᾶὰς δηά σοχησηθγοα 88 18 γεβεοίοα ἰῃ [ἢ18 νϑῦϑο, 
[βου ρῇ 1ἰ 15 ἔγσυς (δὲ ἴῃ6 οἷά ῥτορῃοῦς 8ρὶϊ νγὰ8 ορροβϑά ἴο ἴῃ6 
ἱπΟΓΘ 5: ΠΟΠΊΡΙΕΧΙ Ὑ δηά Ἰυχυγυ οἱ [16 ἱηνοϊνεά ἴῃ ἴῃ δάνδηςβ 
οὗ εἰν" } 5 οι δηὰᾶ βἰοοα ΑΣΤΑΪΥ ἴοσ ἃ γοΐϊυσγῃ ἴἰο ὑΓυἶνα Ποιηδαϊς 
ΒΓ Ρ] ον. 

ϑίγ. Υ 8εἰ5 ἰοσίἢ τς (βοσουρηη 688 ἢ πος Ὑδηνε ἢ τ] 
ΒΕΔΙΟΝ ἴογ ἴ(ῃ6 τι]ὶοκοὰ ἴῃ ογάδγ (Πδὶ ἢ6 τῇδΔῪ νἱβὶϊς {Πεὶγ 5 η5 Ὁροη 
{η6πη1.---124. 4 πῶ ἡ ιυὴ!] δὲ αἱ ἐμαί ἐΐνο, ἰλαΐ 1 τοὴὴϊ δεαγοΐ 7 ογμδαΐεηι 

αὐ α ἰα}}] Τὰκὲ Ὠίορεηεβ, Ὑδηε ἢ Μ1}} σὸ υρΡ δηὰ ἀονῃ (ἢς 
βίγεο(5 οὗ ἴη6 εἶν. ὙὨὰ ἤρσυγα ἜΧργαβ8ε8 ἴῃ6 ἰδουρῃΐ οὗ [86 ἱτη- 
ΡΟΒ51 0111} οὗἨ Ἔϑοδρε ἔγοπι ἴῃ6 ἀνθηρίηρ 6γὲ οἱ Ὑδῆπεῃ. (. 75. οὗ 
ΕΖ. γ᾽ 8. 1201: 2, ΤῊ ἤσυτγε ἰ8 χοῦ]. Ὀοστονοα ἔτομχ (ἢς οσυ9- 
ἴοπι οὗ {πὸ ηἰρ - τα ϊοηηδη σδγγίηρ ι᾽5 ἰδ ρ 8 Πἀἃ ΤΩΔΥῪ ἱηγνοῖνα 4130 
ἴῃς [Πουρὶ οἱ ἴῃς αἰ] σεηΐ βεδγοὶ οὗ Γογιιβαίθ (ἢδι γ71}} θ6 τοῦδᾶς ὉΥῪ 
ΒΕΓ σΟΠαΌΘΓΟΓΒ ἰῃ {Πεὶγ χυσϑβί ἴοσ 5ρ01}1. (Οὔ. 15. 4. 1Κ. τοῦ. ΤῈ 
Βουβ68 οὗ (ἢς ογοηΐ Ῥείη 81141}} δηὰ ἀδγκ, ἃ ἰπῃογου ρῇ 86 γοῖ γα- 
αυϊγεά (ἢς αἱά οὗὨ ἀτεβοίαὶ Π]υπϊαἰίοη.---12Ὁ0. Αππὰ 1 τοῦ! ρῥεπῖσλ 
ἐμοεε ιυῆο αγέ αἱ ἐα5ε] 3 τολα 5 “16 τηδη ᾽ ἴογ ““ἴποβε δἵ οαβϑε᾽"); θυϊῖ 
(ῃ158 ψουὰ ΡῈ ροοσ Ηδθῦγενυ, ὑ}1655 τε γογα ἴο 6 ἀπ ἰηριυ ]ϑηεα 
ἴτοηῃ ψουῆθη ἃπὰ οὨΣ]άσγεη, τσὴ οδη Βασαϊγ 6 (ἢ6 Ρῥγορῃοῖ 5 
1πουρῃῖ. ΤὨδ ορίϊηοῖ “4ἱ 6δ586᾽᾽ ἰ8 δρρ)᾽ δὰ ἰο ἴῃ 88π|6 οἾ458 οὗ 
ὈΘΟρΡΙΘῈ ἰῃ Απι. δ᾽ 15. 325 “ Ζο. τ᾿ Ῥ5. τλϑό, [{ ἀδηοίοβ ἔγεθάοῃ) 
ἔγοπη δΔηχίοΥ δηά ἃ σομρί είς βαςἰ5ἰδοῦοη τ ἢ οη 6861. ὙΉΏΘΥ ΔΓα 
ἔυΓΠΕΓ Ἑμαγδοίοσίϑοα ἰη [86 ἰο]]οννίηρ βυρσρεβάνο ἤσυγα.--)λὸ αγέὲ 

ΦΡ Μείκδεπεν, 8.4.5. 11, ςτο ).. ΟἹ. ϑαγος, Οοκνίοηεῥογανν Ἀευΐειυ͵ Αὐσυϑῖ, τρο,, Ὁ. 250. 

{τσ εν ϑε:δοδοῦὶ ὑείδα,, Νο. σοϑ,οοο, οοἱ. νυἱΐ, 8; οορίεὰ διά ἱταῃαδιεὰ ΌὉγ 1, ἮΝ. 
Κίης, σνείϊοννν Τεχίς [γόνα Βαὺγίονίον Ταῦδῖείς ἐπ ειε Βρέ εν Μαίσεωνα, ματι χανὶ (χρορ). 
ἢ ΟἹ. Ο. . ὟΝ. 1ομηβ, έδ με Α τεγνίαις Οοἱμ ΜομεΥ ἢ (ΕκχΡ., 1800), Ῥρ. 380-4οο. [αἘ- 

τοδῦ  Ηδυρὶ, 7 :γαεῖ; «εὐμε Ἐπμοίελίπηξ ἐπε Καΐηιοη ἀεν ἩΪε οι κέεδία (1011), Ὁ. 162, εἰαὶπια 

ἴδειϊ τς οοἰπδᾷε οὗ ποθεν τδϑ ἰηνοοϊεὰ Ὁγ ΑἸ γαίϊεδ, κίωφ οὗ (ὃς Οἰπιτηοτίδης, ἰὰ ἴμ εἰχιὮ 
ΘΕΏΓΟΙΥ 8... 
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ἐμϊοκεμίηρ μῤοη ἐλεῖν 665] ΤῊΘ τοί ρ ΟΣ 15 θαϑθα ὕρου ἴδε ἰτεδῖ- 

τηρηΐ οἱ νἱηα ἴῃ ἴῃ6 ῥτοζεββ οἵ 115 ροηΐησ. Οὗ. 158. 2ς. Τῆς 
1.5..8] ἰγθδίτηθηΐ 5 ΜψῈ}1 βεῖ ἕογί ἴῃ 76. 48". 2. ὝὙὝΠ686 τἤθῃ δᾶνα 
Ὀδοη ἰοΐξ υπμαϊδίαγθεα ἴῃ {μεὶγ [4156 ϑθσυγιν; [ΠΟΥ πᾶνα ποΐ ὈδΘη 
“Ῥουγοά ἔγοτῃ νε 556] ἴο γ6556].᾽ Τιϑί ἃ5 ψὶης ἰεἴΐ ἴοο ἰοηρ ἴῃ βυοἢ 
ἃ οοπαϊάοη {1 Κοη8 δηα ἰοϑεβ βίγεηρίῃ, 50 ἴπε86 τἤθῃ ἢδνε 50} 
ἰηΐο το ῖκ 561{-ἰηδυσεηςε, Πανίηρ Ἰοβί 411} ἰπηἰογοϑί ᾿η δῃ ἃ Θοηοεγῃ 
ἴογ ἴῃ Είρῆογ (Βἱηρ8 οὗ 16 δηά Ὀεΐηρ 530]]οἱΐοι8 ΟὨΪΥῪ ἕο (Ποἱγ οὐσῃ 
ΒΟΟΣ οοπιίοτγί δηά 5]οί ἶι] 6856. 

ϑίγσ. ΥἹ {υγίμεοσ ἀϑογῖρο8 [8656 ἱῃα Εἔογεηΐ οἱ Ζο 8 δη ῥτο- 

ΠΟΌΠΟΩ8Β Ἰυάρτηοηΐ ὕὑροη ἴμει.---12.. Τοδε ὐπὸ 5αγν ἐπ “πεῖ 
πμεαγίξ, “ Υαλπυοῖ, ἄοε5 πεῖέδεν φοοά ποῦ δα" Τῇδ ἰογτβ “ροοα" 
δηὰα “Ραα᾽ Ποῖα ἃῖὸ ποῖ υϑοά ἴῃ δὴ οἰξβιῖςδὶ 5β6η86, ὑαΐ ἴῃ [ἴῃ 6 5656 

οἵ “1Δνουγδ ς᾽ δῃηὰ ““απίανουγαθ]ε.᾽ [ἢ δοςογάδηςε Ἡ]Ὦ ἃ Μ6]}- 
Κπόνῃ Ηδῦγεν ἰάϊοπι, ἴἢ6 ρῆγαϑε ἴῃ σε! 848 [δαὶ Ὑδηνγ ἢ 4068 
ποίβίηρ δἱ 411; δε 15 τ ουΐ ἱηβσθησα Ὁροὴ Βυτηδη δ ϊγ8 δηὰ 
ΓΊΔΥ͂ Ὀ6 ἱρπογεά ὈΥ Ρῥγδςῖῖςδ] ἤθη. ϑ  ΠΆ118Γ ῬὮγαβ68 σου ρ] ηρ ἴο- 

φοῖμογ ὕνο ἰθγτηβ οὗ ορροϑβὶϊθ πηδδηΐηρ πα 53:0511Π||ὴρ᾽ ανοσυ ΐηρ 
ΠΟΥ (Π6Πὶ ἰῃ ογάθσ ἴο Ἔβχργεβδ ἴῃς Ἰάδα οὗ ἰοίδ! "ν τὸ “16 βῃυΐ 
ὉΡ δπά δε ἔγεθά ̓" (1. 2255 1 Κὶ. 149 ,γιῖ  Κὶ οὗ τ425, “1δὲ πηοϊϑβὶ 
ΜΠ ἴῃς ἀτγ᾽ (Ὀι. ,)ο᾽, “1ὴ6 ἀδοείνεά «δηὰ ἴῃς ἀδοείνεγ᾽ (70. 
12.5.5 ὙὍΠε 5ίδίε οἵ ηϊηὰ ἱπάϊοαίθα Ὀγ [86 ρσορῃδί τβθδῃ8 ργδοῖῖοδὶ 
δίμεϊβῃ. ὙΏΙΘ ποῖ ῥτγοοϊαϊπγίηρ {πεὶγ ἰουρῃϊ ὕὑροη ἴμ6 ποιϑ6- 
ἴορ5, ἴπεϑεὲ σβθῃ ὈΥ {πεῖν δοίΐοῃϑ ϑῆονν (παῖ ἴῃ (μεῖς πεοδγί οἵ ἤθαγίβ 
(δεν ἄδην Οοά δηγ μαζί ἴὴ ἴῃς αϑαΐγβ οἵ Ὥεη. ΤῊ 5 85 ενὸῦ Ὀθθη 

1Π6 ἰεπηρίδιίίοη οὗ ἃ εὐἱτυγοῦ δηα οΟΠΊΠΊοσο8] ἃρθ. Α5 ΠΊ8Δη8 
Ρἶδοθ δηά ρον ἰῃ ἴῃς τψου]ὰ ἰηογοδϑθ, Οοα ἀθοζθαϑε8. ΒΟ ΓΏ]- 
Ό]6 ΟὨΪΥ ὈΥ ἴῃ 5ρί τ8] νἱβίοῃ, δ 18 ΕΥ̓ ἱῃ ἀδηρεγ οὗ Ρεΐηρ μ1ἀ- 
ἄδη ἔγοπι ἴῃε ἐγεβ οἵ (6 τγ855 οἱ τῆθη ΟΥ̓ ἴδε ἱπογθαϑίηρ ΟυΚ οὗ 
{Πεῖγ τπηδίθ 4] ἰηἰοσγεβίβ. ΤῊΪβ βαης δίπᾶς οὗ ταϊπα 15 δἰ εϑίοα 
ΒΥ 76. ς'2 ἢ Μα]. 217 Ῥ8. τοῦ 4. ΤῊΘ σἤδγρε οἱ ρουγε  Ἔ55ῃ 658 
ΟΥ ΠΟ.-ῬΑΓΠΟΙΡΔἤοη ἰῃ Βυτηδη 4δἱγβ, Βογὲ ρὑγείετεα δραϊηϑβϑί Υδῃ- 
ψν ἢ, ἰ8 οηδ υϑεὰ ἢ (ΕΠ Πρ εβεςὶ ὈΥ ἴῃ Ἰδίοῦ ὑσορδείβ ἴο ἀβθῃ)- 

οηϑίγαϊα (ῃ6 ἔΠ} }Ἱ} οὗἩ Ἰ4ο]αίσγ (76. τοῦ 15. 4132.---184. Α πὰ πεῖν 
«υεα ἦι εὐὴϊ! δεοοηιο α γμῖμ απὰ πεῖν ποιδες α ἀεεοϊα ὁ} ΤΏοϑε γῇ 0 
Βανα Ἰ᾿ίνοά ἰῃ ολγοὶθϑϑ5 αἀἰϑγεραγὰ οἱ σοὰ ν1}} θὲ συιάεὶν ἀπνακοηθὰ 

«Ν᾽ Ὧτ., δι. (166.), 3γ6, δε ἴδε ἰάϊοπι ἰ5 [ΠΠυϑἰγαϊοα ἔτοιι [6 Ατδθὲς, 
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ἔγοπι (Πεῖγ ἰδίπουβ 6456 Ὁ Ῥεΐηρ Ὀγουρῃὲ δος ἴο ἕδςα σὲ ἰη415- 

Ῥυΐδθ]ε Ἔνϊάθησε οἱ ἢἷβ ροσγεσ. Τῇ ἰγεαϑυγαβ (ΠΕΥ Πᾶνα δοσιγαι- 
ἰαϊοὰ δῃὰ 1[ῃ6 ρϊδςββ ἴπδῪ αν γοαγοᾶ 01} [41] ἱπΐο (ἢ6 παηάϑ8 
οὗ 8η ἱηνδαϊηρ ίοε. Τμδὶ ἴοσ ψῆΐοὰ [6 δᾶνα Ἰαρουτοά δηὰ ἴῃ 
ΜΠ ΠΙΟΒ ΠΟΥ Πᾶνα ἱγυιβίοα Μ11 41} δῃα ἴογβμαϊκε ἴθπὶ ἴῃ ἔπεῖγ ἀδΥῪ 

οὗ περά. Τῆς σοὰ ψῆοπὶ {ΠΟῪ ἢᾶνα ἱρπογθᾶ 011} ἴογοα ἢΐβ8 υῃ- 
ΜΘΙΟΟΓῚ.Θ ΡΓΘΘΘησ6 ΠΡΟ ἴποῖὰ ἰῃ ἀνεηρίηρ υϑςο. ΤῊ Γετδί 6Γ 

οὗ [5 νεῦϑε 15 τεἀυπάδηϊ, Ὀοΐηρ ἄπδ ἴο ἃ τδγρίη 8] οἰϊδοη οἵ ἃ 
Βαβϑαρα ΨΕΓΥ ΠΟΓΩΠΊΟΩ ἰῃ (ῃς ῥγορηῃδίς στ ηρβ τ ἱοἢ τνᾶ5 βὺρ- 

δεβίοα ὃγ (ῃ6 ἰδησυαρε ἤοτο.Ἐ-180, ς. 4 ὦ ἐπιὸν τοῦ] δά ποδός 
σμά πο ἱππαδὰ ἰἤοηι, απὰ ῥίαπ νἱπεγαγάς απὰ ποί ἀγίπᾷ ἐποὶν ευἱπε) 

(΄. Απὰ. τ" ΜΙ. 65 1)1. γ839. 89 Ἐ2͵ ,825 15, ὁ. Ὅς ἄδγ οὗ 
ὙδηΜΕἢ 88 δηπουηςοά ἴῃ 175 νου] 86θπ ἰο πᾶνε Ῥθθῃ ἴοο οἶοβθ 
δὶ Ὠδῃηά ἰη (ἢ τηϊηά οὗ Ζερῃδηΐδῃ ἴογ ἷτὰ ἴο αν σοηϊοιηρ]αἰοα 

[86 ροβϑΙ 11 Υ οὗ ϑυβηςοεηΐ {ἶπη6 6] ρϑηρ ἴογ ἴῃς Ὀυ 1] ἀϊηρ οἱ Βοιι568 

δηα ρῥ͵δηηρ οἱ νἹἱπεγαγάϑ. 

ϑίσ, ΥἿΙ βίασίβ ἃ πον βεσοη οὗ (πε ροδῖὰ ψῇϊςἢ 15 ἀδνοίοα ἴἰο ἃ 
ἀεδβογρίίοη οἱ (ῃ6 ἰεῖτοσβ οὗ δῆ ἢ 5 ἄγ. [{8 ἱπηγηθάϊδία ῥτοχ- 
ἱτ 1  ἰ5 γϑί γε -ορ ἢ 51568.---14, ΝΙφαν αἱ παπά ἰς Υαληυεῖρς ργεαί 
αν, πεα7 απὰ τῥεοαΐηρ 75] αι Π85 Δἰγοδάυν Ὀδεῃ βαϊά ἴῃ ν. 7 15 
ἤεγα “810 1664 νΠἢ ᾿πογεδϑθα ΘΠΟΓΡΎ οἱ ἰδηριιαρο." 7 ὙΤΠδ ρτϑδῖ- 

Π685 Οὗ (15 ἀΔΥ δηὰ 115 (ΕἾΤΟΓ ἃγε βίδηαϊηρ [εδίιυγοβ οὗ ἴῃς ρσορῃεῖς 

Ρἰεΐαγεβ οἱ Ἰυάρτηοηί. ΟΥ̓ 70. “11: 3 ΜΔ]. 45 .---ν αν αἱ καπά ἐς 
γαλιυεης δεν ἄαγ, Ππαδίομίμρ 7}α 5167 ἱπαθ α τυαγγίον] Ἐοτ ἰοχῖ, 

ν. ἡ... “ΒΙοΓ᾽" 15 δὴ δρ τ μοῖ ηοΐ εἰϑονεσα ΔΡΡ θα ἴο ἴῃ ἀάγ, θα 

οη6 {πογουρῆϊγ τεργεβεηίδενε οὗ 118 σῃαγαοίεσ. (. Απῃ. 8.2, ΤῊΘ 
ἰεχὶ οἱ [ῃϊ5 1ἴπ6 δεοογαΐηρ ἰο 4ΗΪ 15 νεγὺ αἰβῆςσυ]ς δηὰ ἔυγηΐβῃθ5 ἢο 
οἷοϑα ρᾶσα}]6}15π| τυ ἢ (Π6 Ργοοθαϊηρ ᾿'η6. ΤὨδ ἀϑ0.8] τεηἀογίηρ 15 
“ΔΙΚΙ (οΥ “16 νοῖςς οἱ ἴῃς ἀδν οἵ Ὑδῆνεῃ! ΤΣ τα ΠΥ 
τῆδῃ ογθίἢ ἴἤεγα (οσγ “18 6) ὈἰΕἰεΥ]γ.᾽ ἘῸΓ 5ἰ γαῖα γοργοβοηίδ- 
ἰΔΐοη5, ο΄. 15. 137: 76. 3057, Αποΐπεσ τοηδογίηρ γΓυη8, “Τῆς 
βϑουηα οὗ (οῦ “Ηδσκ!᾽}) (δε ἀδγ οὗ Υδησπθη 15 Ὀἰζίογ; (Π6 τηΐρῃν 
τῇδ οὐἹδίῃ {Πόγὰ (οσ “1 6η᾽).᾽ Βαῖ βυςἢ γοη θη ρ8 [41] ἰο ονοσ- 

ςοπΊα (ἢ αἰβπου 68, ν!Ζ.: (1) [ῃε δάνεγρ “1Βεγε᾽, 15 τ πουΐ ΔΩ 
δηϊδοράσηϊ ἴο ψὩΪΟἢ ἰξ σΔ ἢ ΘΑ 5} Ἀὲ σοίεσσθα, ψ 8116 ἴῃ 6 τηθδηΐηρ 
“ἸΠ θη ἔογ [115 ραγῇοϊς 15 οί ννῈ}} εϑίδ ]5ῃ64; (2) {πε οτγάδσ οἵ 

4 80 ϑοῦν., ΟΑϑπ,., Νον., Μαδ.γιὶ, ϑίεν., ας... Ὁυ., Κεῖ. {Εν.. 
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ΜΟΓάβ ἴῃ ἴῃς Ἰαίίογ ραγί οἵ (μα 1ἴη6 18 τ ΒΟΪΪγ δρποσγιηδὶ, δηά (δῖ 
τ Πουὰξ ΔΩΥ οοτγοβροπάϊηρ ραΐη ἴῃ 5 γεηρίῃ (ῃδὲ 15 ἀρργεοίδοϊἊ; (3) 

ἴῃς ἰεστα “"ϑίγοηνρ "8η 15 υπάοβηθά; (4) 1ἔ “ὈΙίοΓ᾽ Ὀ6 ἴἌΚδὴ ψὶτἢ 

ἴῃς αγϑί Ὠ4} οὗ (ῃς 1ἴη6, 1 ἰοττῃ8 δὴ υμϑυϊδ]ε ργθαϊοαΐε ἰο “βουηά,᾽" 

δὴ ὙΠΘῺ ἰγοαΐθα 45 ργεαϊοδίες ἴο “"ἀδυ,᾽)" “δ τεϑυ ] ηρ βεηΐθηςθ 
“6 ἄδγ οἱ Ὑδῆν θῇ 158 Οἱ Ε[6 Γ᾽ ζΌΓῊ 5.68 Δ ἱπαρρτγοργίδία οοῃίη- 

δίῃ οὗ ἰῃς ραγίοϊες “Ἡδγκ᾽"; 1 “Ιτ γ᾽ Ρὲ οοηῃπεοίοα τ] [ἢ 6 
βοοοηᾶ 4] οἱ ἴῃε 1πη6, [ῃ6 τγιμηΐςαὶ αϊδηος οἱ ἴῃ πα 18 ἀ15- 
ἰυὐϑεὰά. Το οπιεμἀδοῃ ποῖα ρσοροβοα ἔπγη 568 ἃ ᾿πὸ ψἘ]Οἢ 

8 Ἔχϑοῖ Ρᾶσδ]]6ὶ ἴο ἴῃς ργδοθαΐηρ ᾿ἴη6, τεσ ϊη 115 ἰουρῇῃΐ ἴῃ 

ΒΙΓΟΠΡΈΓ ἰετβ. ὙΠῸ 818] οἶδιι56 ΤΔΥ πηοδη οἰἴμοὺ ἰῃδί ἴῃς οἢ- 
Τυϑὴ οὗ ἴῃς ἀν οὗ Υ̓δν ἢ 18 σιν Γ (Π8η [Πδὲ οἱ [ῃ6 ΑΙΤΙΟΓ ὉΡΟῺ 
15 ἴοςβ, ογ (δαί ἴξ γ1}}1 θῈ ἴοο ϑυσεζ ἴοσ [6 ΨΑΓΓΙ͂ΟΣ ἴο 6ϑ.δρε. 

ΒΕ. ὙΠ 1165 ὉΡ ορ ἢ εἰ8 ἀεβοσρᾶνεα οἵ [πε ἰεστοῦβ οἵ δῆ ἢ 8 
ἀ4γ.---Τ1δ. 4. ὅαγ οὔ ευγαίᾷ ἐς ἐμαὶ 4α.}] 1)1ες ἔγα ἀϊε5 ἡ1α, 8 ἴτΔ}5- 
Ἰλίου οἵ [8 βδθῃίθηςο, ἔοστῃβ (ἢ6 ὀρεηΐηρ Ρῇγαϑα οὗ ἴῃς στεαΐ ἤγτηῃ 
ου ἴδε 1,δϑὲ Ἰυάαρτηεηΐ, ΌΥ ὙΒοπηΔ5 οἱ (οἶδηο (ς. 125ο Α.}.). 

ΕῸΓ 51}}}18Ὁ δι ρ ἢ δ515 ὑροη (ἢ6 αἰνίηθ ΔΏΡΕΓ ἰη σοηηεςοη τ] ἢ [Π6 
ἀδγ οὗ Ὑδηνθἢ, ο΄. ν. Ὁ 18. 12" ΕΖ. γ1} Ῥγ. ττ΄ ΤΌ. 215, Τῆε εἵ- 
δοί5 οἱ Ὑδῆν ἢ 5 σγδίῃ ἀγα δηπυπγογδίθα ἴῃ ἴῃ6 [ΟΠ] οννη ρ᾽ οἰδιι568. 
--Α ἀαγ οἵ ἀἰείγεο5 απὰ ςἰγαϊ 5] ΤὨ15 δηα ἴῃς [0] νη οἰαιι86 ἅττα 

ΘΧΔΠΊΡ]68 οἱ [6 Ρᾶγοποπηγδϑία 50 σοΙΏ ΠΟ. ἴῃ Ργοροίϊς [τ γαΐυγο. 

ΤῊῖ5 Κἰηά οὗ ἃ ἀδΔΥ γγᾶ8 ἜχδοίΥ σολίΓΑΓΥ ἴο ἴῃ6 οἷά Ροριυϊασ ἐχρεο- 

ἰΔΐοη (Απι. ςἾδ).--Α ἀαν οἵ ἀεεοίαίίομ απὰ ἀευαεία!οη}} ΤῊΘ 58 Π|6 
ΡὮγΑ56 ΓΕΓΌΓΒ ἰη 10. 20" 2827, ΤἘΘ ρῥγπιϊεῖνα οἤδο8 γ71}} Οὔ οε τόσα 
ΒοΙά σαν. ὍΤῇδ ῥδγα] 6] 15πὶ σου Ἱά θὲ ᾿υρσγονθα ἤσθγε ΌΥ ἰγδῃ5- 
Ροβίηρ 118 οἶδυδε ἴο [6 Ὀερίπηΐηρ οἱ ν. 5, 85 Μαγίΐ βιρρεβίβ.-- 
Α ἀαν οἵ ἀαγᾷηεε5 απὰ ρίοον")] ΤῊΪ8 δηά ἴῃς ἰο]] ον ίης; οἶαῖιϑε ἀγα 

ἰουπμα ἀρδίη ἰῃ 70. Δ. ΤὨΒΘ ἴογσοῦβ οἵ ἀδγκηθββ ἃτὲ ἃ βίδηάϊης 
[εδἴαγε οὗ ἴῃ6 ρῥτορμοίβ᾽ ἄδὺ οὗ δῆμοι. Οὐ. Απα. ςἶδ' 3915, τ4}9 
ΕΖ. 442. ἼΤΒε ἤσυγε νγὰ8 ργο δῦ Ἰεαγηθά ἔγοπι ορϑβογνδίίοη οἵ 

ΘΟ 0568 οὗ {6 581η, (Πουρῇ 1ἰ ταν γεῆεοϊ [Π6 ἀΔΥΚΉ 655 [δὲ 80 ἔτο- 

αυθ ΠΥ ρῥγεσεάεβ δηἃ δοσοιρΔ}168 ἃ ρτοδί ϑίοστῃ. 
διὲς, ΓΧ ςοπηυεβ με ἀεβογροη, ραβϑίηρ ἔγοπι [ἢ 6 ἰθοῖτοῦβ οὗ 

πϑδίυγα ἴο ἴῃμοβε οὗ νδγ.---Ἴἴδθ. 44 αν οἵἉ εἱἰομά απὰ ἐμεπάεγ-οἱομα] 
ΤἼδ 8816 ὑρῃδῃοπιθηοη 15 ἀοϑο θα ἰη ΕΖ. 3412, σπογε (ἢς τοΐογ- 

ΘΠῃς6 ͵5 ἴο (δε [41] οἱ Τεγυϑα θη δηά ἴῃς ἀδρογίδιίοῃ Ὡς ἢ ἰὰγ Ῥε- 
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Ηἰηά (ῃ6 ϑρϑδῖκοσ. ΤῊ Ϊβ 18 ἃ σῃαγδοίογ ες ἔγεαυθπεῖν οοπηδοίεά 
νι ἢ ΓὨοορΡδηΐθβ ἰη ΟἽ..; (ῃ6 νοσγάὰ “οἰουά᾽" οσοὺγβ ηο 1655 ἴδῃ 
Β{{γ-εἰρμῖ πγ68 ἴῃ δυο οοηποοίοη8.---16. Α ἀαγν οἵ ἐδ ἱγωηπερεῖ 
απ δαϊ}6-0γ}] ΤὮὨΘ Ργορμεοῖ ποῦν ἔυΓ}}8 ἴο {Π6 ΒΟΙΤΟΙΒ οὗ γᾶῦ. ΤΠΘ 
ςοι ΪηδἝοη οὗ [με δἰονίηρς οὗ Βογηϑὶ δῃὰ βῃουηρ 8 ἰουπὰ 490 
πη Απι. τ ,χῇ 76. “15 708. 65, (ΟἹ. 7. γ.5. 53.--Αραίηει ἐπ6 7ογβεά 
οὐδος απᾶ αραΐμεί ἐμ:6 ἰοέν δαμίοηιεμ.5] Οὔ. 15. χ᾽, ὙΠε ποτά 
τεηἀογεά “δι ]επγθη (5 ἰ8 ΠῚ ΓΑΙ ““σΟγμ6Γ5,᾽ θαΐ ΒΕΓῈ δηὰ ἰῃ 45 
2 (ἢ. 426,5 Β5. κοῦ ἰΐ ῥσορδοὶν ἀδθηοίεβ βρδϑοΐδ] ἔογ βοδοηβ οοη- 
βίγΓιιςίεα ἔογ ἴμ6 ῥχγοίεςοη οὗ (ἢ6 δῃρ658 οὗ ἴῃ6 γγ}8115.}] Το οδαγ- 
δείοσῦ δη4 βἰγεηρίῃ οὗ (ἢ6 “4115 δηά ἰογ βοδοηϑ οὗ δηοίθηΐ οἱ [168 

ἴῃ ῬΑ]ΘΘΠ ἢ 6 ΠΊΔΥ ὩΟΥ͂ Ὀ6 ἰεαγηθα ποῖ ΟὨΪΥ ἴγου 8η Ἔχδηγπδίίζοη οὗ 
ἴῃ6 νν 8115 οὗ [6 γι βδίθηχ, Ὀὰΐ 4150 (δοϑε οἱ 7 τῖςῆο, ΟεΖεογ, 1, ἢ ]13ῃ, 

Ταδηδοῦ, Μερίάάο, Τοε]1-Ζακασῖγα, Το]1-65-5846 δηαὰ ϑδῃηδγίδ. ὃ 
ΤῊ υΠΊΡΟΣ δηά 51Ζε οἱ βυςἢ ζογίγεβϑαϑ συ δὲ ἰηἴεττεά ἰγοπὶ (ἢ 6 
αςϊ [ῃ4ἰ Θομηδοθο Ὁ ἴῃ ὨΪ8 γτεροσί οἱ ἴῃ6 οδιηραῖσῃι ἀραϊηβὲ ΗδΖε- 
Κιδἢ οἰαίτηβ ἰο πᾶανῈ σδρίυγοα ““Ἰογίγ-ϑὶχ οὗ ἢ]8 βίγσοῃρ οἰ(168, ἴογ- 

[Γ65868 Δη( 51:1 816Γ ἰονγῃ 5 ] ου ΠΩ θ6Γ.᾽" Νοῖ ΟἿΪΥ 80, θαΐ [ῃ6 
δτοαῖ ἰοτγίγεβ8 οὗ Τ}6πῖοῃο 858 σεν] εα ὈΥ ἴἢ6 γεοδηΐ ἌἘχοδυδοηβ γγὰ8 

ΟὨΪΥ δροιιΐ δἴθνθὴ ἢυπαγαά ἔεεῖ ἰοὴρ δηα ἄνε Ὠυηάγεα ἔεεί ψ]άδ. 

ϑίσ, ΣΧ Ἰεᾶνθβ [π6 ἰοτγίγεβϑοβϑ δηά {|5 διίἰεηοῃ ἴο (μεῖγ οςου- 
Ρδηῖ5.--17. Απά 1 τὐὴὲ ῥγεδ5 καγὰ μροη τιαπχίπά απὰ ἰλεν ὁπαϊ 
εὐαΐξ κε δικά ποη] Μέεη Μ1}} θὲ τεάπςοθα ἴο ϑυςἢ βιγαὶῖβ ΌῪ ὙΥδῃ- 
ψοὰ (δι {πεῖν διίετηρίβϑ ἰο αἴϑοονεσ ἃ ὟΑΥ οἱ Ἔβϑοᾶρὲ Ὑ1}} ὈῊ 6 
[ῃὴ6 υποογίδίη δηά ἤοροὶθ85 βίερϑ οἱ ἴῃε Ὁ] π4. (Οὐ. Ὀι. 2852 Νὰ. 4,1} 
15. ςοἶ 170. 125, ὝΒΕΓε 'β η0 οδι1834] σοηποοϊοη ἴῃ [6 ῥγορμοῖβ 
ταὶ Βεΐτννθοη [Π6 ἀδΥκη 658 οὗ ν. ᾿᾽ δηὰ (ἢ6 ρτορίηρ Πογε ὑγεαϊοιθα. ἘῈ 
“Μδηκίη Δ᾽" ἤεγε ἀοεδβ ποῖ σοπηργίϑε ἴπῃ6 ὨυπΊδη Ταοδ ἃ8 ἃ ὙΠΟΪε, 
Βαϊ ταῖθεγ βεΐβ Βυσδη Ὀδῖηρ8 ἴῃ σομίγαϑὶ τ ἢ οὐ γγ8118 δηὰ ἰοτί!- 
δοδοηβ. 4.88 χτηδίζοσ οἱ ἰδοΐ, [ῃ6 οἱ ΖΘ 8 οὗ Τ᾿ ἀΔῃ ἂγε ἰη (ἢς ἔογε- 

“80 Β0Β.. Ὁ. ΔΗ, 431. 
 Τδοΐτυ ἀοδεγίθεβ ἴπ6 τπηῖ}}ς οὗ Τοσυδαί οι 85, “ῬΕΥ δύγίειη οὐὐϊίᾳιοα δὲ ἱπίσγογσιπι εἰυδῖοσ υἱ 

ἰδίεσα ορριφηδπίυπ, δὰ ἰςῖυς ραϊοδοεγεηι" (ΕΠ ἐ2]., Ὁ. Κν, «ἂρ. σσ, ὃ 9). 
ᾷ Εογ στορογῖ οὔ ]εγίςδο, ν. Πμπεων εν ἀ. ειεεΐκεν Ονίεν-Οεεεἰ οδα , ΝΟ. 10 διὰ 4:. 

Ἐὸογ Ταδηδςοῆ, νυ. Ε. ϑεϊη, Τοῦ Τα σμεῖλ. Ἐοῖ Μεαίάάο, ν. Ο. ϑεδυσιδοδον, Τ εἰ. Δ ετοἰλένε, 

Εογ [δορί ἢ, ν. Ρ. ]. ΒΙιΐ56, 4 Μοωκὰ οἱ Μααν Οὐ ες. Ἐοῖ Το] -65-528 δὰ Το! - Ζακατῖγα, νυ. 

Ἑ. 7. Βιπ8 απὰ Ε. Α. 5. Μαραιίδίετ, Ἐχεαυαιέονις ἐμ Ῥαϊετίένιε, τϑρϑ--τροο. ΟἹ. Ὅτ., Δοάετν 
Ἀεξεαγοΐ ας 1 μεγαι με δε Βίδίε, «4 ἢ.,92. ὍὌπε ποῖῖ δὶ ϑδῃιλγδ ἰς οἱ γεὶ δηϊοποῦ, Ὀυΐ Ρεε- 

᾿ἰπλίπατν δὩπουηςδηηεηῖ5 δρρεᾶσ ἔγουι ἔπιε ἴο της ἰῃ ἴῃς αγυαγάὰ 7 Ἰεοϊοκξίεαὶ Κευίξιυ. 
δ΄' (οπίγα Ηἰἱ.. 
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ἔγοηΐ οἱ [86 ῥσορμεί)8 ἱπουρῃΐ, 1 ἴμον ἀο ποῖ δνεὴ δὌχοϊυαα ]]} 
οἴπογβ [το Π] ΠΟ 5] ἀΘΓΔΌΟΩ .--- Βεσαμδε ἰμεν πανε εἱπηπεά ἀραΐνεί πηι 

ΤῊΪ8 ἴῃ 18 ργϑοῖςδ!ν τε 6] θη ἀραίπϑὲ Ὑδηνθῃ; ἔογ ἃ 5 Πλ }}8 
βαρ οἵ (ῃ6 τγογά “5ϊη᾽ 85 -- “σε! οη,᾽ οὐ. 2 Κ. 185 δηὰ (ἢ τερ- 
ὉΠΔΓ 56 η 86 οἱ 15 Αϑϑυτίδη βαυϊναὶοηΐ, ἶμι. ὍΤῊΪ5 οἰδυιϑε 15 οὐϊϊ δα 
ἃ 8 ἃ 1055 ΕΥ̓͂ ΞΕν ΘΓ] ἱπίογργε ΓΘ οη ἴΠ6 στοιυηά ἰῃδί [ἢ6 σἤδηρα ἴο 

ἴῃς (Πἱτά Ρεγβου (Η͂ -Ξ -ἔ ἀραἰηϑὲ δῆ 6 ἢ) 15 ἴοο ΔΌσχιρί 80 ϑοοὴ δέζοσγ 
(ἢ οσοσυχτεηος οὗ (ἢ6 ἢγϑί ρεΐβϑοη δηὰ ἰδαΐ 1 18 βδυρεγβυοι5 ταεί- 

τίσ γ. ΤῺ οπγεπάἀδίίζοη οἱ (ἢ6 ἰοχί ΠθΟθσΒΑΥῪ ἴο οοηΐοστῃ ἰΐ ἴο 
[86 ἢγϑί Ῥδύβοῃ 138 γΈΓῪ δ ἱρῃΐ (νυ. 1.) δῃὰ δἱ ἴῃς 8ϑ8π|Ὲὲ της 6565 ἴῃ 6 

τη δ Γ 8] αἰ βηςυ ν.---Α͵π ὦ ἐΠπεῖν δἰοοά ὁμαϊ δὲ ῥομγεά ομί {κε ἀμ51] 

(. Ῥ5. γοὴ τ85. ἩΗυπίδη 1“ ν1}] θὲ ἃ8 ψψοσίῃ 655 85 ἴῃς ἀπ οἵ [ἢ 
βίγεαείβ. ΕῸΓ ἃ σδαϊοδ!ν ἀϊβογεηΐ ἐϑπηδίΐα οὗ [ἢ6 να]ὰς οὗ [ῃ6 ρεο- 
Ρἷε οὗ σοά, ο΄. Ρ8. γ2..--᾿Απά {πον ἤεε} ἰἰκε ἀμηρ)] (ύὺ. 76. οἷ᾽ τό" 
Ῥ5. 8219 70. χοῦ. Τἢδ πψογὰά ““ἢεβῆῃ ̓̓  ὀσουγϑ ΟΠΪΥ ἤδτα δηά ἰῃ 70. 
20, ψἤοτα ἴῃ ἰεχὶ Δη ἃ πη ΔηἷηΡ ΔΓΕ 88 Ἰποογίδίη ἃ5 ἤοσα. [{ 88 
Βδδῃ νδγίοιιϑὶυ τεῃθγαά, 6. ῥ., νίβοδγα, Ἵδγοᾶββεϑ,ζ νἱρουγ, δ 88 ρ.ἘΒῸ 
Τῆε γοηάεπηρ “Β 65} ΤΤ τοϑίβ ροὴ Ὃ (υ. ἰ.) δηὰ 15 ϑυῃρροτγίεά 4150 

ὈγΥ [ῃ6 αϑᾶρὲ ἴῃ ΑΥΔΟΪς. 

ΘΓ. ΧῚ Ὀγηρ5 [ῃ6 Ροσῃ ἰο ἃ οἶοβα ψνἢ ἃ γαργοβοηϊδοῃ οὗ [ἢ 6 
σοι Ϊδίθηθ558 δηα ἱηονυΣ δ] 6 η 655 οὗ [ἢ6 σοπγλίηρ ἀεδδίγυςθοη.---18. 

Νεΐμεν ἐπεὶν εἰϊυον πον {Πιεὶν ροϊά σα ἀοἰἶυεν {ἢ 651] ΤῊΝ {Π]Πρ5 Π6Υ 
ἢανε Πα] τηοβὲ ἀθδσ ψ1}} Β6 οἱ ἢο ἃνδ1]} ἰῃ ἴῃ6 στεαΐ ἀδν. (. 15. 
14.7, ψογα ἴῃς Μράδ5, ἴῃ6 δρεηΐβ οἵ Ὑδιμος, ἃγὰ βαϊά ἴο Ἵᾶγο 

ποίῃϊηρ ἴοσ βἰἵνεσ δπα ρο]ϊά. Τῇῆα ϑογίῃίδη ἱπναβίοῃ, δοοογάϊηρ ἴο 

Ηετγοάοίι5, γγὰ8 ἢδ]οὰ δ ἰῃ6 θογάθγβ οἱ Εργρί Ὀγ {πε τεοεῖρὶ οὗ ἃ 

δτοδῖ 50Π| Οὗ ΠΊΟΠΘΥ 85 γδηϑοηΊ. Βιυΐ Ὑδηνθἢῃ οδηποί ὃς τὐτηδὰ 
8Δ.5146 τοπὶ ἢΐ5 ρυῃίὶεῖνα ρΌγροβα ὈΥ βιςἢ πηθδη5; ο΄. ΡΥ. εὐ. ΤῊ Ϊ8 

[1ὴ6 δηὰ (ἢ [ΟΠ] νης οἰδιιϑα ὁσουγ αἰϑὸ ἱῃ ΕΖ. γ᾽", σοτε ἰξ ἰ8 δὴ 

ἸηἰΘγροϊδίίοη δηα ἄοθϑ ποΐ Δρρϑᾶγ ἰη ---- 1» ἐι6 ἄαγ οἵ ἐπ τυγαίξ 

οὔ γαλαυεῖ απὰ ἐπ πὸ ἥγε οἵ ̓ ἷς τοαὶ, αἰϊ ἐπι φαγί Οὐ δὲ σομδμηι66] 

ΤῊΪϊβ 1ἴης 15 πιδάθ ὉΡ οἱ οἰοτηθηβ ἀρρδδγίηρ 4150 ἰη αἰ χ. [15 
ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἃ ἰδίεσ ἜἼχρδηβίοῃ, ἱπίεστιρίηρ 8458 1 ἀοδ5 ἰῃἢς οοβϑα σοῃ- 

ποοῦοῃ θεύσγεθη (ἢ6 ἤγϑί δπὰ ἰδϑί 11π68 οὗ [818 νεῦϑε δηὰ Ῥείη 

4 50, ἐ. ζ., Μακτίί, Νονἕ, ϑίεν., ἕας., Βοιὰ., Πυ., Κεοι, 
1 80, 6. 5. Μδα., Ὀ].Ῥεοὶ, τ5. ΒΌΒ.. 
7 8ὃο νδῷ ἢ.. ὃ 8ο ἵΝε.. φΦ-ῷ 0 Ἐπ... 

Τ7 80, ἐ. 4..ὄ Η4., Ῥαν., σάϑα., τ. 
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Ἰἀδης8] ἴῃ τηθδηΐηρ τ]ὰ ἴΠ6 Ἰαιίον. Ὁ ὙΒῈ ἰυάρταθηΐ ἤογα δη- 
πουπορά 15 ΡΓΟΡΔΟΪΥ͂ υπίνογϑαὶ, ἃ5 ἴῃ τἢ. 5" ,ὅ, Οἵ. 15. 283.--- ον α 
Με ἀοοίγμοοη, γεα, α ζεαγζμΐ ομε, εὐὴἱ Υαὐπυοΐ ἡπαΐο οἵ αἱϊ ἰλι6 ἵη- 

μαδίαημίς οἵ {πὸ ἰαμα] (΄. 15. τοῦβ 76. ςἰδ.,625 ἘΖ. 113 χοῖῖ, Ἐογ ἰἢ6 
ἰεχί, υ. ἐ.. ΑΠἶἔ τὰν "ὲ γοηάογεὰ “"δορθίμογ (θαγί]᾽" (ο΄. Ὀ.. 165 
282) 15, 167; θυ (6 τεδάϊηρ οὗ (ῃ6 γγ55. 18 ργοίογαθ]θβ.1 Τὴ υ86 
οὗ [26 {Π|γα ΡΘύϑοῃ ἤδγα {υΓῊ 15ῃ65 ἰηϑυθηοϊοη ψατταηϊ ἴοσ ἰγααί- 
ἴῃ ἴῃ6 σψγῆ0]6 νεῦβὲ 8ἃ5 ἃ ἰαΐεγ δά ἀϊτἰοη, 7 οὐ ἴοσ ομδηρίηρ 1 ἰο [86 
Βγϑὲ ρογβοῃ νυ. οἡ ν.7. ΤῊδ τεουηδίηΐηρ οοηβίἀογαίίοηβ ὑγροά ἴῃ 
ἴδνουγ οἱ αἰβοδγάϊηρ ἴῃ6 νεῦϑα ἂγὰ οἵ 5])σῃηϊ ψεῖρῃς. ΤὨδ ἴδοϊ [Πδὲ 

(86 Πγϑὲ ᾿ἴπ6 ὁσουΓ8 4150 ἴη ΕΖ. γ1} ῥγονβθϑ ποίβίηρ ἴῃ 1561} 85 ἰο (86 
ῬΓΟΣΙΥ οὗ ΕἴΠοσ ραββαρε; δαί (ἢ6 δίτυσέυγε οἵ ΕΖ. 7.5 τ[ἤγονβ ἀουβὶ 
ὍὌΡοη ἴδ6 οτἱρί 4 1 οἱ (δὶ ραϑβαρε 85 1 ηονν βἰίδη48. ΤἼδ οὐυβίοπι 

οὗ Ὀυγίηρ ἀο]νογᾶησα σοῦ 8η δἰίδοκ ψὰ8 80 σοπηήοῃ (τύ. Δ Κ. 
15 5329 161- 1815.16. 8 (ῃδὲ 1{ 15 ΒΑΓΟΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΒΌΡΡροβα ἰμδΐ [15 
ταυϑί 6 δὴ δ᾽] υδίοῃ ἴἰο {86 ΤΏΔΏΠΟΓ ἴῃ τ σὴ Ἐργρὶ δϑοδροὰ [ῃ6 

ΒοοῦΓρα οὗ ἴῃς δουίῃίδη ἱηναβίοη. ὍΤΒα οἰαὶτι [ῃ4ἴ ἴῃο86. ῆΟ ἃγὰ 
τοργεϑοηϊοά 48 ἀθδά ἰῃ ν. 1 σδηποῖ δ6 ᾿μουρῃϊ οὗ ἰῃ ν. 15 45 δἰἰοπηρί- 
ἷηρ ἴο Ὀὺγ {πεῖν ἀδἸνογαηςοα ΤΑ Κ6 8 πο Δ] οσσᾶηος ἴοσ (ἢ 8 ρῚ 1 οἵ 
«δουρὶ. ΤΕΣ ἱπἀεβηϊίεη655 οὗ οὐγ Κηον]εάρε γορασάϊηρ ἴῃ6 ἀ6- 

νεϊορπγεηΐ οὗ ἩΓΟΥ͂, Θϑομδίοϊ συ 1585 ηο Ρ4518 ἴοσ βαγίπρ (μαΐ [ῃ6 
Ιά64 οὗ ἃ υπμΐνεγϑβαὶ ἀδβίγισἴοῃ ἤθγα ρῥγοϑοηΐθα ἀδιηοηϑίγαϊθ8 (ἢ 

Ϊαία οτγρίῃ οἱ ἴῃς ραϑβϑᾶαρθ. [15 ΕΥ̓͂ 0 πηδδῃ8 ἼἽογίαϊη ἰῃδὶ [86 
ἀεϑίγυςοῃ Βεγα οοηίορ θα 15 Ἰπουρῃΐ οἱ 845 υπίνεογϑαὶ. ΤῊΘ 
{Ββουρῆϊ ἴῃ γν. 3: 16 σοῃοοΓη5 1561} τ ἢ [υἀΔἢ} δηα Τογιβα θη δηὰ 
(ῃ6 ἰαπριιᾶρα ἤεῦα ἀοδβ5 ποί ἰοσθια [86 βτηθ 11π|1]| Δ ΠἼοη οἱ [δε 
Ἰυάρτηοηῖ. Βα 1ἢ, 458 ϑβθθβ ργόῦδθϊο, ἴῃς [πουρῇῃϊ οἱ πῃ ῖνογβα 
15 ργεβεηΐ, β8ςἢ ἃ σοηοσερίίοῃ 158 ηοΐ δ 8]1] ουΐ οἵ Κοερίῃρ ψ ἢ [86 
Δα  ΠοΥβῃρ οἱ ΖΕρΡῃδη Δ ἢ ἰμλβ6 1} (υ. [ηΐ., ὃ 4). 

Α 5ιποοίῃ, σοζυΐαῦ δηὰ υηϊΐοστη τος ἰσουρῃουῖ (89 ΡΟΟτ οδη Ὀ6 
Ῥτοάυςεα οἠἱγ ΌΥ ἰακίηρ υπάὰυς ΠΡΟΣ 65 ἢ [ἢ ἰεχὶ. ὙΠΕ Ράγα]]6}15π|, 

ζογιυπδίεϊγ, 18 ΝΕΥῪ τηδικοά δηᾶ ἴῃ. ᾿ηἀἰςαῖοβ ἰἢ6 ρΡοεῖὶς 1ἴπ65 οἰθασὶγ. 
ΤΒε πιεῖτε οὗ ἴῃς ἢγβί (ΟἿΌΣ 5118. 18 Ὀσγενδὶ ΡΥ Ῥεηίδσηδίεσ οσ φίμα. 

4 90 Μεγ (ῦ). ϑεῖῦν. δεεϊαἴεα Ὀεϊτνεει [80 απ ὰ 189. Ἑὰρ, οτ. 186. Κοπὶ οἱ. Ὀοίδ; Ὠν. οἱ. 
41} αἴϊετν "" 2Ζε8).᾽" 

{8.0 Ματγί, Νον. (Ὁ), ϑίον.. 5. 50 Νονἕ (Ὁ), Εδᾷᾳ.. 
8 1ὶ τδϑ δ ἐτεασυεηῖ ὄχροήεηος ἴῃ (ἴθ ολπιραΐσηδ οὗ δυις ἢ ΤΟ ΌΕΣΓΟΙΒ 88 Τίς δι ἢ -ὈΙΠ6ΒοῈ 1, 

ΘΗΔΙΏΔΏΘΖΟΙ 1], ϑασζου δὴ Λβῃυτγδαηίΐρα!. 
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ΤὨτουρἢ ἴῃς τοιηδίπάοσς οὗ ἴῃς ροεἊπὶ, Βεχδπιείοσ ὑσοναὶϊβ. ΤῊΣ τογνο- 
ταεηΐ οἱ [δουρῃὶ ἔσγομη 5:Ὑ. ἴο 5811. 5. δα ϑ}}]γ γεσοχῃβδ]ο δηὰ ἴῃς ᾿δΟΪςα. 

εἶοβεβ τὶ ἃ βρ]εηαϊὰ εἰϊπιαχ οὐ υπΐνοσβαὶ ἀόοσ. 
ΤΒς διτδηρβεγδηΐῖ Πογὰ ὑγεβεπῖεα ἰηνοῖνεβ ἔθ ἰεχίυδὶ σὔδηροβ ἴμδὶ 

δΙῈ Ὡοΐϊ ςΔ]|οἀ ἴογ οὐ στουπαβ8 ΠΟΙ ἱηάσρεπάδηϊ οὗ ἴδε ρΡοεῖῖς ἔοστω. 

Ετοχλ ἴῃς χεοοηϑίτυςϊοἀ ρΡοεχὰ, ἴῃς ξο] νης στδίοσία]ς ἰουηὰ ἰῃ 481 ἃτὲ 
Ἰαοκίηγ, νἱΖ., 15" (““δηὰ ἰξ 5384}} Ὀς ἴῃ ἴ8ε ἀδὺ οὗ "8 βδοσίδος᾽) "5" ("ἴα 
1ῃδὶ ἀδγ᾽)), 194 (““δηὰ ἰΐ 5384}} Ὀ6 ἴῃ [;δὶ ἀδυ, ἰὶ 15 (8 οσδοὶς οὗ ν᾽), 11}. οὅ. 

25. 9. 1} ὝΤὨς βγεῖ ἵἴνο οὗ ἴεϑ6 δῖα βίτῃρὶς ὑσοβδαὶς ἱηἰσοάυςοίίοηβ ὉΥ 

δοιῃς οαὐϊῖοσ. Τῆς (Ὠϊγὰ 15 βϑῃονγῃ ἴο Ὀ6 ἐχίσδηθουβ ἴο ἴῃς τπονεγηςηΐϊ οὗ 
[δουρὶ ΌΥ ἴδς ἰηἰοστυρὅοη 1 οσοδϑίοῃβ θεϊπεδη 11 δηὰ 13, πῃ ὈοΙἢ οἵ 

ὙὩΣΟΣ ἰδς ΒΡΘΆΪΚΟΙ ἀ68}95 ψ 1 76Γ ΒΑ τι; δη ἃ 4150 ὉΥ 15 τηδικοά νασὶδ- 

ὕοῃ ἔτοσα ἴδε πιείτγὶς8] τηονεσηςδηΐϊ οὗ (δε ςοηῖεχι. ΤὮς ἔουσ δα ϊίοη 
(12 5». ὁ) 8 θεϊχαγεὰ ΌὉΥ ἰΐ5 Βδοϊκηουεὰ ῬὨγΑΒΘΟΪΟΩΥ 85 γ.6}] 85 115 πιεισί δὶ 
νατίδίίοη, Τα ᾿δϑῖ οης (13 δ) 15 ὑΪδίΠν ἰἀςη ΕΓΔ] ἰῃ ἸΒουρδὶ τἱ ἢ 1} 6. θυϊ 
[πὸ Ἰδιίοσ πλδῖτο8 8. ᾿ἰτ{|6 ΟἸοθοσ οοπμησδοοη ὙὮ 155 [δὴ 180 ἀο65 δηὰ, 

ἰδεγείοσγε, 885 ἴῃς στἱρδϊ οὗ τὰ. [{ 18 τόσίῃυν οὗ ποῖϊος 650 (δὶ 18} 15 
Ῥγδςῦς δ} ἃ ἀπρ]ϊοαῖς οὗ 484, 
Τα τεδυσδηρεοιηθηΐ οὗ νυ. δ: " ΕΙΣ δοοορίδα ψΔ5 ἄσβὶ ὑσοροβεὰ ὉΥ 

ϑεῦν. δηὰ [ο]ϊονεαὰ Ὁ Νον. δηὰ Εδρ. (ς΄. δεν. ῇο σεδϊτδηρες [Ὠυ.5: 
νν. δ. 80.80Ὀ. 89. δ». 10), Τῆς γχοᾶϑοη ἴοσ ἴῃς ᾿γϑηβροβι οῃ 18 ἑουπα ἴῃ τῃς 

Θχοο]]δηΐ 56η56 Του ΌΥ βοςουχοά; ἴῃ ἴδ ἕαςϊ (δῖ ν. 8.5, 85 ἰΐ βίδηἀϑβ ἰη 48, 

ἰδεῖς [6 πϑοθββδγυ δἰ δησίηρ οἶδυβο, βἰδ!ης ἴῃς σδυ5ς οὗ ἴῃς ἰυάστηςηῖ 
ἰϊ δῃηπουηςοβ; δηὰ ἴῃ (86 ἔυσίθοεσ ἕαςΐϊ ἴμαὶ ἴῃς ἔνο οἰδυ5ε5 ἀδδ] ηρ 11 
ἰοτεῖίση ῥσδοῖίςεβ τὲ ἴ2υ.8 Ὀτουρδὶ ἰορεῖδου. 

Ἴ. ὉΠ] Ὁ, μαγ. Οτ. δά ἀβ ἼΦ3 3 88 ἰπ Ζςε. 247.---2}} (ὁ --- 1π3}.-- 
ν᾽ 105] 9 ἱπυϊεά.---8. ὙΌΣ Ὼ2 Ὁ» 32 οτχ.---}2} ὦ - "2; 80 Ὗς. (0), 
σς., θᾶν., ἀάϑι., Οογίξαι. Νον., νδῃ Η., Εδᾷ.. Ἐὸοσ ἴδῃς 88πὶ ἰηΐοσ- 

σἔδηρο, ο΄. αη. 4ς11 Εχ. τόξι 70β. 1,1} σϑέ χ (Ὦ, 219 Νε. γ3 76. σόδ. "αὶ ἘΖ. 
43 Ἧο. τἴ. ΟΥ. ἴῃς υϑὲ οὗ Γ2 ἴῃ ν᾿ ν.--οσ2ῦ5] Ἐα, τόν; 80 βοῦν. 
Νον., Εαᾷ.; Ὁ 8. ἃ ἀϊιίορ. ἔσοπι [ἢ 2011. ποσὰ; οὔ, οὗν. -τθ. ουτη 5 ὃ 
Ἰπροσσ Ὁ») ὥκλο (0η, ἐπὶ πάντας ἐμφανῶς ἐπὶ τὰ πρότυλα. (8 οπῃ. 3 5}. 

Σ, ἐπὶ πάντας τοὺς ἐπιβαίνοντας κιτ.λ.. ἮΪ, τμὲ» ογιηεηι σμΐ αΥ̓ΤΟΡαΜΙεΥ 

ἐπργεάη δεν ἰΐηιεη. (Ὁ, ὠῤον αἱ! ὀχίογέίομεγς απὰ φτῥοΐϊεγε. ὦ, αἱ! 
ἐλο5ε τυδο τυα]ᾷ ἐπ ἐδ ἰσιυς ο7 ἰλε Ῥμὴ δέηες. ἍΝΧΙ. ΑΟΕ΄ ΤΙ|1, 481 7... 
νοῦ ]Ἱὰ σεηάοσ, “᾿δραϊηβϑὶ 41} τῆο τιουηΐ {πε ἴβτοης." ΤῊΪ5 ἱπνοῖνεβ ἃ 
ὨΘῪ τηδϑηΐηρς ἴος θοΐἢ ποσάβ. τον 18 οοπποοίεα ὉγῪ ὟΝΚΙ. σἱ τὰς 
Αταθὶς γᾷ δῃὰ τηδάς ἴἰο τζδδῃ “τηουηϊ᾽ οὐ “ἍἸτὰ}.᾽ (. 2 58. 2239 ψ Ὦοτα 

(9.816 ̓  ἔυγηΐθῃε8. δὴ δα πγίγα]ς τηθδηΐης ἔοσ (ες Ρ᾽' εἱ, Βυὶϊ “5κίρ; 
“ἄδπος᾽ οσ “"Ἰδεβρ᾽ 8 τεχυϊγεὰ Ὀγ 18. 355 ((. 23 Β5. 65: δηὰ 15 531 140]ς ὈοΙἢ 
Βοτα δηὰ ἰῃ 2 5. 2:λῖθὺ,θ9 ΕὩγίΠεστήοσγο, (δ ποϑδηΐηρ “πιουπῖ᾽ ΟΣ “ΟΡ ἰ5 

ἀουδίξῃ! ἔος (ἢς Ατδῦὶς ἀγρ, αϑὶὰς ἔσοτλ βοπὴς ἀογίνεα βἴοσῃβ ες ἰΐ ἰ5 

υδεὰ βρχυτγείνεϊγ; ἰῆς οΥ ΔΑΣῪ υβᾶρο 18 “ΤΑ }Κ 5 ον. ἸΓΡῸ ἰ8 ἰδ κδ ὉΥῪ 
ὟΚΙ. 65 ἀδδι χυδιϊηρ Ὀσίσλα σιν ἴῃς Ρεάοϑίδὶ Ὡροὴ ἩΒὶοἢ ἴδ ἴτηαρο οὗ ἴῃς 
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δεῖν ντὰβ8 ρἱδοδὰ (1: 5. ς'- ἢ, δηὰ βοοοηδδσῖϊ, ἴῃς κίηρ 5 ἴἤσοηθ Ὅς 
ῬὮγαϑβς 85 ἃ Ὑῃοϊς νου Ἱὰ [ἢ ροϊπΐξ ἴο ἴδε Κὶ ρ᾿ 5 δανίβεσβ, ἴ[ἢσξε ψῆο 5βἰοοά 
Ὅροη (δε 5ἴερ8 οἵ [Ὡς (ἄτοηθ. Βυῖτουρ [15 τησδηΐης οὗ " νου]ὰ γίε!ά 
οοά 56η86 ἸΏ Σ 5. 5. ὃ ΕΖ. ο᾽ 1ο΄. 18, 1 ΒΑΤΑΪΥ 5018 ἰὴ ΕΖ. 465 δηὰ 15 'πι- 
Ῥοδϑὶῦ]ς ἰῃ ΕΖ. 47). Εὐγίδεῖτηογε, ποῖῖδος οὐ ἴδ6 πυτηότουβ ΒΑΟΌγ]οπίδη 
δηὰ Αϑϑυυίδη 5685 ΠΟΣ ἴῃ ΔΗΥ͂ Κηοῦχῃ σα] εξ 15 ἃ σοὰ τερσεϑεηϊεὰ 85 ρἰδοεὰ 

ὌΡΟΠ 8 Ρεάε5[8], ΟΣ ἃ σου] ἴἤσοης 85 γαϊβεὰ Ὡροη ἃ ἀδἰς; (ἢς σοὰ δηὰ [ῃς 
Κίηρ δἰδς δἰ ἴῃ ἃ ομδὶν οὗ εἰαϊες τἱτἢ ἃ ἰοοίβῖοοϊ δι(δοῃθα.---) 1Ν] ὦ 
Ἐ -Ἦ Ὀσλπῦν τΣν. ,2, ἐπιοΐν σἱογεγοονις, Δ ἸΠΏΟΙ ϑγτίδο οττοσ οὗ ἢ ἴοσ ὃ. 
Βεῖζεσ ἰσεδίοα 85 82. [ἤδη 685 Ὁ].; 668. 1 1Με, 10. 05,115] Φ, ἀποκεντούντων 
“- ὉΠ (σ΄. 2 ΓΒ. 33") οὐ Ὁ25; 80 9Ὁ.--)ΡῸ5] ὦ (Ὁ Ἡ -. «εοοπά 
(ψαι6).---11. σρϑῸπ Ὅν ἐν] ἘΔ. ΦΙΣΌΣ 10 πῦϑη; 8ὸ Μαζί, Ἑδρ. 
διὰ Κοηΐϊ Ἧ80 τείδί 8 "2}».--- 905] Φ, τὴν κατακεκομμένην. Ἢ, ῥίϊσε. 

( ἰταῃ 3] 1ογαῖθβ 85 8 ῬΤΌΡΟΣ Ὡδπ6. ὦ, δγ ἐλ:6 ὁγοοῦ Κίαγοπ. Α,, Σ, τῶν 
ὅλμων. Θ, ἐν τῷ βάθει.-----6 Ὁ} ΟΦ, ὡμοιώθη.---1»}"}] Θ, μετα βόλων.---- 5.0] 

ῷ, οἱ ἐπηρμένοι. Ὦδ, φιὶ χα απ, (ἐπ ἀγροηίο εἰ αἰγο). Ἢ, ἱπυοϊμΐ. 

Τῆς ποσὰ ἰ8 ἀπ. δηά 15 ογαϊπασιυ ἰσεδίεα 85 ἃ Ῥδϑϑῖνε ἰοσγηδίίοη -- 

“πεϊρμεὰ ἀονη᾽ (7. Ὁ, ΠΟ, Ὁ00}); Ὀυΐϊ ἱξ 8 Ὀεϊίοτ ἰδκεη 85 δεῖϊνε 

(“.. ΡΟ ΟΥρ θη); νυ. Βα, Ν᾽ Β.λ0.-.-1Δ., υπη) ΟὖὔὐΥ̓, ΗΡ, 46, ς;, 
97, 238, Ὦδνε ἃ ἀουδ]ε σεπάσσίηρ, ΥἱΖ., 1 τοὴϊἱ σεαγοῖ .]εγδαίεηε οὐὐἕ α 

αν» απὰ 1 ιυἱἱυϊδὴ! 7εγμεαΐενε υἱῷ α ἰανεῤ (απά 1 ιυἱ!} υἱσέ!, εἰς,). Μασίΐ, 

ῬΌΓΝῚ; 530 ϑῖεν., Νονἤ, Εδρ..--τΓΥ}}} Ἐά., τ ὦ (Ὁ, 23; 50 δοῦν. (0). 

Μασῖι (Ὁ), Εας., Ἐοίὰ., Κεηῖ. Επἢ., τοὴλ α ἰανεῤ οἵ τυΐξάονε.--- Οὐ) Ν 5] 
Ἐὰ., νὰ Νοὸν ἈΚ, ον θα; 50 ἕὰρ., Κδηϊ,---ο 005] 22, φωΐ σομδενεβίογες 

δμπί. Ἢ, ἀεήχος. Ὁ, ἰμοδὲ ἀεεῤῥίτίηβ.---ΛΝ ΛΟ] ΟΦ, τὰ φυλάγματα 
αὐτῶν. ἩΡ. 86 τῃρ. βδελύγματα. Ἔ, πα ομείοάίαηέ παπάαία. Ἦ, ἐπ 

|μοοίδως τὲς. δ, ιυδο ἐπ γαμαι εν δησγ. "Ὁ ἰβ αἰτταγβ ἴῃ ἰἢς Ὀ]., νυ. 
15. 25 7ε. 481: 86, η.ς9, Ὅς τηοδηΐηρ ἰ5 οἰδδσ, Ὀυΐ (δς τοοῖ υποεγίδίη. 
ΗΒ... σοῃποςίβ ἰξ ψ ἢ “ν᾿, ἐο ἔδερ; τ νῦν ἷξ ποῖ, Βονγενοσ, Ὀς Ὀεϊίεσ 
υδοεὰ ἰο Α5857. ξαγιάγι, “ἴο ταρα,᾽ Ῥεΐηᾷ 50 πδιηδὰ 85 ἰδὲ πο ἢ οδυ565 
ζυστοοῖ, εἰἴποσ ἴῃ [ἢ Ῥγοςθββ οὗ ἰοσσμθηϊδοη οσ ἴῃ ἴδ6 Ὀταΐὶη οὗ ἴῃς 
ἀχίηκοσ ἢ---13. ποϑῸ"] ὦ, εἰς διαρπαγήν. Ἔ, ἐπ ἀἰγεῤ(έοπεηι.--- 9 ὦ 

δὰ ἐς ἰδ εηι.---14. πον Ὁ] Μασίΐ διιζχεϑὶβ "} ἴῃ ὈοΙΏ ο8565 Ὀεςδιβ6 
οὗ ἰῃς ;σϑοὶ Ρεσβ. ἰῃ ν. 17; 80 Εδᾷ..--"Ὑ]]Ὸρἢ] ὦ, καὶ ταχεῖα. Ἐά., τ ϑοῦν., 

ἼΣΦΩΑ; 30 ε., Νον"., Μασᾷ, δῖεν., Εδῷ., Εοίῃ.. Βδοξ., κ᾿ ἢ Ὅν, ΑΙ 

ἯΔ5 [ΟΣΤΏΘΙΙΥ (σεδίοα 88 δὴ ἰπηξ., (δες ἱγαρί. [δδὲ οταϊ ΠΑ ΣΪΥ δοοοσηρϑηΐοβ 
δΌΓὮ ἃ οοηϑίτυςοη Ὀείης υπάετειοοά (Ετν. Νο., Ἠὰ.); Ὀὰὲ [Ὠϊ5 15 ψἱδουΐ 
ΔΏΔΙΟΩΥ. ΕῸΣ 8 αἰαῖ δτ οᾶ56 οὗ ἃ ὑτίς. σίδουΐ ἰη1 16] Ὁ, ν. 1πξ (ΕΣ. 73) 9 

10); φί. Οε5.15.,. ΗἸὦᾧ3 3δΒ.. (χεδίβ ἰξ Βεσεὲ δηὰ ἴῃ 15. 81. 85 ἃ νοῦ] δὰ. 
(.ο Οσ., σΑϑαι.); θαὶ ἰξ ἴ5 θεῖος Βεσε ἴο ςοστεςὶ ἴδε ἰοχὶ.---ν} Κοηη. 
145, 3.Ὁ; 80 Μασιὶΐ, Νον.Κ, Ἑδᾳ., Ἐοίῃ.. δεν. οἱμλ..---"ὁἢὄ  Ἐά., υἱ ἃ 
Μασίΐ, ρῶ; 50 Νον.Κ, Εὰρ., Κοίῇ. (Ὁ), θυ., Κεηῖ, ὦ, πικκά.--- Ὁ ΓΣ 

22] Ἐὰ. Ὅ22)0 Ὅτι, ἀσορρίης ὝὋ 85 αἰϊτίος. οὗ ΔῸΣ ἴῃ [0]1. η6. ΤὙὨὶ5 

γὶςἀ5 ἃ ἰεχὶ ἴῃ Ῥεζίοςξ οομέοστα 8 (ἰδ 6 οοττεβροηάϊηρ ροσίίοη οἵ "1" ., 
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(7. τοῦ δὰ να, τι ἀπ “πρρ. Νοῖς (ἢς βάτὴης ἰυχίαροβίἴοη οὗ σπ 
δηὰ ὍΠῸ ἴῃ 15. 8:. ὃ, ἘῸΣ οἴδεῖ οδ5868 οὗ νοσ!οδὶ αἱ ορταρῦυ, ο΄. 23 ΜΙ. 

135. 116 δ “Ὁ ἘΖ, 15ΜΜ.36 γἱδ (. ΤὨΪ5 οοστεςοη 15 θαϑεὰ ὕροη ἴδε βυρ- 
ξεβύοη οἱ ΜΏ]εν, 5.Κ., ΟΧΧΧ, 300 Δ, το τεδβ8 Ὅ3)0 ὉΠ ἋΣ. ὦ, καὶ 
σκληρὰ τέτακται δυνατή (δ' Ὀεΐηρ ἰοϊηεὰ ἩἱῸ ν.1Ὁ. Ἐ, ενἰδιϊαδίμν, 
εἴς. Οτ δ, Ἴ329 ΠΣ, Μασί, Ὁ3) (ἔοσ Ὁ5); 80 Νον.Κ (Ὁ), δίεν. (Ὁ), 

Ἐοιδ. (Ὁ). ΠΣ ΟΟΟΌΓΒ δραίη ΟἿΪΥ ἴῃ 15. 4212, θυϊ (Ὠ]9 τ τς Αϑ5γ. 

δαγάδι, ' ΤΥ αἰουά,᾽ τεμάοσβ [15 τηεδηΐϊηρ οἶοδγ.---ὉὉ ΟἱἨ (ἢς Ῥαββδρεβ υ- 

4}}γ εἰϊδὰ ἴῃ βυρροσί οὗ ἃ ἰδίῃ ροσαὶ βεη86 (30 Βοζέα, 6. ς., ΗΙ., Μδυ., ᾿νε. (0), 

Νον. (Ὁ), ΗΙῊ᾽Β... 1).) βανογαὶ ἄγε πε ἴο ἃ ςοστιρὶ ἰεχὶ (Υ1Ζ., Ρ5. 665 76. 

50 70. 237), 8116 ἱη ΟἸΒΕΙΒ ἃ ἰοςδ] 56η86 15 δα Δ }}Ὺ ροοά, ἰἔ ποῖ Ὀεξῖοσ (Ἢ. ῥ., 
ΤΌ. 3512 Ἐ. χ45 3618 666 1221} 1332} ῬΥ, 851 Ηο. τοῦ Τ7υ. 51}).---Ιδ. “Ὁ. τ] 

Τς 5816 ΡὮΓΑΒ56 ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ ΤΌ. 155; οΟἴἑεῦ ζοστηδ! οῃ5 ἔγοσῃ ἴῃ βᾶτης τοοῖ 
816 οοῃ]οϊηοδα ἴῃ 18. 305 7ε. τοῦ Ὠὲ, 2852. δ5. ΕἸ ῬῪ χἴ,͵, ΘΌΟΝ οδ565 ἃσα 
ἄυς ἴὸ ἴδε Ἡδεῦτεν [Πἰκίηρ ἕοσ δϑϑοηδηςσα.-ὴ ΠΝ Φ]Ὶ 4180 ἰη 70. 30) 3851 
Β5. ςτἴ9, Τη δα ἀϊίίοη ἴο (ἢ ἀβϑοῆδηςδ, ᾿ποσο 56 ΘΙ Ρ8Δ8518 15 βεσυγεα ὉῪ 
δΌςΓΒ ᾿υποοη οὗ ἔττο 5:1. Ἀ 1 αἰ εγεηῖϊ ἐοστηδίοηβ ἔσοσα οὴς τοοῖί; 6. Κ., 
ΠΡΊΣῸΥ ΡΣ, Νδ. 211: ΠΌΦΟΥ ὩρΌΦ, ΕΖ. 313, ΠΌΝῚ ΠΌΝΓΙ,, 15. 2οῖ; ΡῈ 

γϑσ3, ΕΖ. 6".,- τοῦ }] ϑοῦν., οὐ ἴῃς δηδίοου οὗὐ ὕ᾽9 δπὰ ὑνὴν ([8. 

437), Τερατ 8 Ὁ9) 45 ἴῃς οτί ίηα] ἔοστα; ς΄. 5γζ. ᾿σγρεϊᾶ. Βατίῃ, ΝΒ. 
Ε106 Ὁ {γεδίβ ἰΐ 88 ἃ αὔτ! ἔοστα; δαὶ ἰξ 5 θεῖος ἰδ τ Νο]., ΖΑ., 

ΧΥΤΙ, 310), 65 ἃ οοτηροβίϊε που, ἩΣὮ ὃν υϑοα 85 δη ἱπίεηβιἐγίης ερὶ- 

(δεῖ; οὐ Α58γυ. γι τὰ “ο]ουά,᾽ δηὰ [Π6 ναγουβ υϑᾶρεβ οἵ ἰῃς Αγ. δαυΐνα- 
Ἰεηΐ το ΤΥ 6 ἰσγαοοα δεῖ ἴο ἃ ὈΣΙΤΏΔΣΥ τησδδηΐης, “οἰου.᾽ Οη [86 
αἰνῖηα πδηλ6 88 ρί νης βυρετδῖνο εἰσηΐίδοδηςς, υ. Κοῖϑο, 4.052... ΧΙΧ, 

152 ἢ; φ΄. τ 5. 14.5.17. πγλὉ] Ἐάν Ὁ. πο} ΦῚ ὦ, καὶ ἐκχεεῖ, θα ἴπ 
ΗΡ. 46, ςτ, 62, 86, 95, 97, 147, τ8ς, 2284, ἐκχεῶ; οἵ. Ἐ,, εθωπάσηι.--- Οὐ το} 
ϑόπις τη58. ὈΌ πὸ, θὰ ϊ δεῖίος σἱϊδουῖ ἀδρ.; ν. Βαος ἀπὰ Οἰπβρυσσ. ὙΒῈ 
τισδηΐης 8 ΨΈΏΟΙΥ ἀποογίδϊθ. Ὁ]. ὅλ. το. ἀογῖνοβ ἔσοσῃ γι, “6 οἶοβα, 
Βιτα᾽ (ϑ8ο ΒΏΒ.), δῃά σοηάειβ Εἰμρειυείάε, τ Ἀϊς ἢ δῖ5 Ὀεϊζοῦ ἤεσα ἤδη 

“βε5ἢ,᾽ θυϊ 18 υπϑυ 40]6 ἰπ [Ὁ. 2.3, Νό., ΖΌΜΟ., ΧΙ, (1886), γ2:, 5βὺς- 

ρεϑῖβ τῆς πηοδπίηρ “τ τδίὶ,᾽ οοηηοςηρ ἰἰ τι ϑγτίας ἱζνε, “ἴο (Ὠτεδίεη᾽; 

(815 5 διηρ ἴῃ 70. 2οΞ, Ὀυϊ ΒΟΙΪΥ οὐξ οὗ ρίδοθ βεσοσ. Ὑδς τοηάεσίης 

“β65ῃ,᾽ δραϊηςῖ Ὡς Ὀοΐδ Ὁ]. δηαὰ Νὅ. υτρε πεῖν οὈ͵]εοϊοη5, 5115 
ζαϊτὶγ πε }} Βδσε, Ὁ 18 ἰη8 4 ΠΊ15510]ς ἰῃ 70. 2οΞβ, ὙὍῇε ἰεχί ἴδεσο ἰβ δἰτηοξῖ 
ςοσίδ᾽ ΠΥ οοστυρὶ (τ΄. ὦ, ὀδύνας) δηα (6 54πὶς αἰ σΟΪΥ τδῪ οχὶϑὶ ἤσγα. 
ὦ, τὰς σάρκας αὐτῶν. ϑοῦν. (Ὁ) τογῦ (ἔτοπι γ' πιπῦ), ο΄. δά]. πῦ. τσ. ξαν 
οὔτι (Ὁ). Βδςῇ., θ᾽ π5). δοῦν. Ὀγν; 580 Νον., Μαγι, Εοίἢ., Πὰ.; οἵ, 
7ς. ται 525] Ἡ,, εἰσι οἰεγοογα; 50 Ὁ. (ὦ, ὡς βόλβιτα. Ἐ;, εἰσι Ξἰόγοογα 
δοινι. Βδοῖδ., Ὁ }043.--18. ἸΠΩΡ .. . πεῖν ΠΣ] Εδᾷ. σβδηρεβ ἴο 1ϑῖ 
ῬΕΓΒ., ΥἱΖ. ὯΝ)... ἸΔΣ}.-ΟἈἼΝ]Ί α, ἣν, ἢ ὦ, καὶ δηὰ “Ὁ; 50 Θεδν,., 

Οτξπ. ΝΥε., σάϑι., Νον., Μασχί, Η4]., Ὁσ., θυ., Κεῖ. Οὐ. Ἦ, οἰνι.-- 
ΠΌΠ22] ὦ, σπουδήν. ΟτιἘπι. πϑ; βο Νον. (ἢ), Μαγί, Ἐοίῃ.. Βαϊ τη ἰ5 

ὈΠΩΘΟΟΒΒΑΙΥ βίπος ἴδ ᾿σίς. τ κε 5 Ἔχοο!] θη 56 η56 δηὰ [ἢ 58:5 ςοῃϑίσυο Ιου 
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ΟὐοῦΣβ ἴῃ [5. ΟἿ 2853 Ὅῃ. 057.-ῖν πρρν. .. πθ2] ΤΏ νϑ. ἰδκοβ ἔνὸ 
ἃςς., οΥ ἴῃς δΓ5ῖ δος. 5 50 οἴοβεὶγ τοὶ δα ἰο δηὰ :ἀςηδοὰ τ ἢ ἴῃς νῦ. [δι 
ἴδε οςοτηθηδα Ἐχργεβϑίοη 15 ἰσεδίεα 85 8 νῦ. δηὰ δῖκοβ δὴ οὐ]. ἱῃ [ἢ δ᾽ 
ἃςς.; 50 8]50 76. 518 (τά. Ὁ2ΓΝ) 3011 4638: ΕΖ, 1χ!8 λοῖ] Να, 95.., ΝονΚ 
σμδηρεβ ΠΣ" ἴο ΠΡῚΝ. 

δὃ4.-. Α ΌΑΥ ΟΕ ΟΟΜ ὕροὸὺν ΡΗΙΠΙΘΤῚΑ (2... 

Ϊῃ ἃ ροεπὶ ἴῃδί [85 βϑ ογοα τ δηγ [ἢ 58 δἱ ἔπ Πδη458 οἵἉ δα ἴοΥ5, 
(06 Ργορδοὶ ἔογϑί}!]β γοὰ ὑροὴ ἴῃ6 ῬἢΣ 5 η658. ὙΤῊΔ ΓΟΆΒΟΠ5 [ῸΓ 
(ῃ6 αἰνίπα δῆροῦ δραϊηϑὶ [5Γ86]᾽8 δηοίεηΐ ἴοα ΕγῈ ρρδγθη Υ 50 
ψ6}1 Κποντῃ ἴο ἴΠ6 Ρτορῃοί᾽ 5 διιάϊδηςε [ῃ81 [Π6Υ ἀϊά ποῖ περα ἴο Ὀ6 
ΓΕΠΟΔΙΒΕα ἤογο. Ὁδα Ροόδπὶ 8 οοτηροβοά οὗ ἴουΓ 5{Γ8. οὗ ἔνο 11Π68 

δᾶ. ἢ. δι. 1 βϑουπάβ ἴδε ποΐς οἱ ψαγηΐηρ ἴο ΡὨΣΠ 1516 ἴῃ νεῖν οἵ ἴῃ 6 

ΠΟΔΓ ΔΡΡγοδΟῆ οὗ Ποῦ ἀδγ οἱ Ἰυάρτηλεπί (4᾽" 325). δίγ. 11 5ρεοΐῇεβ 
ἴουγ οὗ ἴῃ6 ἄνα στεαί ῬἢΣ 5 πε ἴονγῃβ 848 ἀοοτηθα ἰο ἀεϑίγιςἤοῃ 
(1). δὲν. 1 δῃηηπουηοοβ ἰδ σοι ρϊοΐα ἀδρορυϊαύοη οἵ ἴ[Π6 τ Ὠο]α 

ῬΗΣΠΒηα οοδϑδίὶ (25). δίγ. Ν᾿ τργθβθηΐϊβ (ἢ 15 [οσιηθσ ἀροάδ οἵ 

ΙΏΘη 88 ρίνθηῃ ονοσ ἰο {86 ραϑίυγαρε οὗ ἤοςκΚϑ (25 70). 

ΑΡΘΈΜΒΙΓΕ γουγβεῖνοβ, γοϑ, 8556 6, Ο παίίοη ὑπ δϑδμοάϊ 
Βείογε γε θεοοηῖα ὅπὸ ἀυ5ῖ, Κα ΓΔΒ ΜΒ ΙΟΒ Ρ85565 ΔΎΨΑΥ. 

ΟΚ Οδ8284 ν1}} θὲ ἐογβδίκςῃ δηὰ Αβϑῃκεϊίοη ἃ ᾿νναϑβίε. 
ΑΞΚ5 ον Αϑμάοά---δὲ ποοῦ ΤΠ ν Μ}}} ἀγίνε πεν ουἵ; δηὰ ΕΟ ΜΠ] Ὀὲ υρτοοϊεά. 
ΟΕ το ἴδ ἱπῃδΌϊδη5 οἱ τῆς οοδϑὶ οἱ πα 868, ἴῃς πδίίοη οὗ ἴδ ΟΠοτγοι ἴο8; 
ΕοΓΙ νι] τπακε πες ρΡεγίϑη, τ ϊουϊ ἀπ ἐπ μα ἰίδηΐ, Ο απ οὗ τῆς Ῥδ511ης5. 

ΔΑΝΡ ἴδου τι|ῖξ Ὀεοοπιθ Ραϑβίιγεϑ ἔοσ βῃερῃοσαβ δηὰ [ο] 5 ἔοσ Ηοςκϑ; 
ΒΥ τῆς 5ε8ᾶ ΜΠ] ΤΟΥ ἔεςα; ἰπ 186 Ποιι8ε8 οὗ Αϑϑ)οίοη δὶ ενεηΐϊης Ὑν1}}} 186 1ἰς 

ἀονη. 

ΘΊΓ, 1 04118 Ὁροὴ ΡΠ 5:18 ἰο Ὀγαςθ ἤογβοὶ ἴογ 1[ῃ6 5ῆοςκ {δαΐ 
Δ ΤΑ 5 Ποσ.---΄ὖ, ΑΙ ςεορεδὶς γομγεεῖυες, γεα, α5εομδἰε] ΤῊ 5 τα πεσίηρ 
158 ϑοι ον δί υησεγίδίη, θεΐηρ ἀϊγες ἢ βυρροτγίεα οηἱν Υγ ὦ ) ΟΦ ἘΣ 
(νυ. 4.). ὍΤα νοῦ ἀοδ5 ηοΐ οσοὺγ εἰβενβογε ἰῃ ἴῃ [ΟΥΤῚ5 ἤεγε υϑεά, 

Βαϊ ἴῃ δηοίδογ βίθμι ἱΐ 5 αϑοα οἵ ἴῃε ραιμογίηρ οἵ βίγανγ δηά 3[ςΚ5. 

ατγίοιβ γοη ἀθγίηρβ ἤδνα θδδη Ῥγοροϑβδᾷά ἴογ ἱΐ ἤεσε; 6. Ρ., "εηὰ γουγ- 
δεῖνεβ, οἷς.᾽; Ἐ “ἴαγὰ Ρ8]16 δηά ΡῈ ρα] “ἰεβί γοῦγθεϊναβ, γϑᾶ, 
(δ5ι᾽; 1 “ετονὰ δηά Ἵγουοἢ ἀοννη᾽; ὃ “μαίθεγ γουγϑθεῖνοϑ ΕΓΤΆΪΥ ἰο- 

4 ΣΕ. ς., Μαου.͵ Ἠά,, Κε.. {Ἐπ Ζ δε Ν.-. 8 Οε.. 
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σοῖθεγ δηὰ μὲ στ"; ΠΡΌΣ γουγβεῖνεβ δηὰ ἴδῃ ρυγρε οἴμεγβ᾽, ; 
“ςΟΠΟΓΏ γοῦΓϑεϊνεβ ἴο ἰδ δηα ὃὈὲ γεριίαγ᾽ ΣΖ Βυϊΐ ποηδ οἵ ἴμε688 
βη45 δάδαυδίε βιιρρογί εἰἴ μοῦ ἴῃ ἴῃς Ηδθγονν ἀϑᾶρα οὗἨ [815 τοοῖ, 
ΟΓ ἴῃ ἴδε τοϊαίοὰ αϊδ]θςοῖβ, ογ ἴῃ [86 νΊ58.. ϑανοσγαὶ βοῃοϊδγϑ ΔΌ8η- 

ἄοῃ 88 δορεΐεβϑ ἰῃ6 δἰϊετηρὶ ἴο ἰηΐεγργεῖ. ὃ ΤὨΘ Ἰεδϑὶ ορ]θοϊοη- 
80 ]6 οὗ [6 εἰηθμ ἀΔοἢ 8 ργοροϑβθα γὙ16145 ἴῃ τηοδηΐηρ, “σεΐ γοῖ 
Βῃδης δηᾶ ΡῈ γε δϑῃδιηδα"; Ὀυΐ (18 15 ΘΟΔΓΟΟΙΥ ῬΟΒ51016 ἕογ ὕνο 
ΤΟΆΒΟη8: (1) ἰΐ18 αἰ πουϊῖ ἴο 566 ΒΟΥ͂Σ 80 οἶδᾶσγ δηἋ δᾶ5ὺ ἃ γεδαϊηρ 
οοὐά δᾶνα ρίνθεῃ ΜΑΥ ἴἰο 80 αἰ πῆς ἃ οἠθ 88 48 πον οἴετγβ; (2) 
[ῃ6 1Βουρῃῖ οὗ ν. ἢ ῬΡΓεβιρροΞβ6ϑ ἴῃ ν. ἦ δἰἴεγ ἃ .8}} ἰο ἔδεε ἔγοπι ἴῃς 

ψγϑὶ ἰο ΟΟΠΊΘ, ΟΥ̓ ἴο Γεροηΐ Δ 80 6586, ΟΥ 8} ΙΓΟΠΪςΔ] 0 ΠἸΠΊΟΠ 5 
ἴο ΡΓΈρΡδσα ἔογ [6 σομίηρ ςομῆϊοί. “Βε δϑῃδιηδά᾽ 566 η18 ἰο0 τη] ά 

ἃ ἴΘΓΏΔ ἴοσ (18 σομίοχί. Εογ [86 αἰ που] οἱ ἴῃς ἰΓα 5] Δ οη ΠΟΤῈ 
εἰνοῃ, νυ. ἐ.. ΕῸΓ 511] Ὺ (8115 ἴο 8.556 6 ἴῃ οΟΓΘΓ ἴο ψαγά οἱ ἰη- 
ανἱίδ]Ὲ ἀδβίσυςοῃ, ο΄. 7ο. τ΄ αἶδ 411 76. ,5.-- παξϊίοη μηπαδας)οά ἢ 
Ηδτε ἀραΐη ψὰ οδῃ δί[δ᾽ ἢ Π0 ΟΟΓίΔΙ Π(Υ 85 ἴο [ἴῃ πηεδηΐην. ΤΕ θϑβου- 

ΓΙῪ 1168 ἰὴ (ἢς τψοσζὰ τοηάεσγοα μα θαβῃοά.᾽ ἘΚ ΑΠΊΟΠΡ ΠΊΔΩΥ ΟΠΟΣ 

Γοηἀοσίηρβ, Ὑὰ ἸΘῪ αἷΐα “Πα 5οἰ ρ]η6ἀ,᾽ {7 “υπ]ονθῖς, 11 “μα 
ἀοεϑ ποΐ ἀδϑβῖγε ἴο θ6 σοῃνογίεα ἴο [6 ἰανν, δὲ “ἴμδὶ ΠΕνΟΥ ῥα] θὰ (50. 
ΜΠ ἰογτοῦ), ἘΡΕ τοΐ ἀεβίγεα (5 ἢδίθα), {77 “(παι δίῃ ἢο Ἰἰοηρ- 

ἵηρ.᾽ 1 Ηδξτγε δρδίη (δε δἰἰϑιρί ἴο ἀΐϑοονεγ (ἢ6 86 η 56 15 δραηάομπδα 

ΌῪ βϑοπηα. δ Τῆς Ηδργεν υὑϑᾶρε οἱ (ἢ15 νοσὰ δῇογαάβ 0 δ)ι4515 ἴοσγ 
ΔΩΥ ΟΕ πηθδηϊηρς ἴμ8ῃ “ποῖ ἰοηρίη ἴοσ,᾽ “ποῖ ἀδβίσγοιυβ οἵ᾽; ο΄. 5. 
8431᾽)}2 10. τ41 Οη. 321, Βαϊ (815 15 ἴοο νᾶριια δηά ἱπά 6 ἤηϊα ἴῃ ἴῃ 6 
Ργεβεηΐ ραϑϑᾶρε. ῬΡΚ. ΤΠ ἰάθδ οὗ ᾿βῃδπ)θ᾽ 15 δϑϑοςϊδίεα τ ἢ [15 
τοοῖ ἰῃ Αγδπηγδῖς, πὶ ἰδία ΗἩΘΌΓΕΥ, δηα ἴῃ ΤΟ] οαι14] Ασαρὶς. ΤῊ]5 

ἔυΓ 150ῃ65 ἃ ροοα τηοδηηρ ἰη [ἢ15 ρΪδοα δηά, ἴῃ ἀείδυ]ξ οὗ δηγτηρ 
δείίογ, ΏδΔΥ Ὀ6 δάορίεα. Τα παίοη δᾶἀάγεβϑεα 18 ὑγοῦδ Ὁ ποί 
16 1 ἱβὰ; Γ{ῚῚ ποῖ 15 1 (86 Ρἱουβ εἰδπγθηῖ π 1 (6 [6] 5ἢ πὰ- 
ἄου ΕΙΣ ἴοσ Ζερμδηϊδῃ σου ]ὰ βοδσοεὶν δά ἀγ685 ἃ ΠΊ γα ἔγαρτηθηΐ οὗ 

4 διεῖ.. ἡ Εδχοι ((ονοογδανοο). Φ Ννδ Η.. 
ἃ ϑοῦν., Ἧε., δν., σΑϑω., δι, Κοιδ.. 
φ΄ὰ 80 ΔῺΥ ἰοἰεγγτείετς, 6. Ζ.. Ἐοθεῦηι., Ὦδν., Οτ., σάϑα., Ὦτ., δε... 

Ἡ 6 5. ἘΣ Ἐ. δ, ὅ. 
φηᾳ δι, ἔπτ., Κε.. 7 Βὰ.. 1} Ἀνὰ. 
δεῖ Ε. ς., ϑεῦν., γε., Νοιν., Μαετιὶ, διἷ., Κοῖϊι., Κεῖ. 
4444. (]. Ἦ, πος τειαΐως (οἷπ δεῶθε δεῖς, Ὀυϊ μυϊκ ἰ᾽ ἰὰ ἴθ6 ραδεῖνε, τδεῖεδδ εἰϑε ΒΕ ,α 

ἐξ ἰδ αἴπναγ δεῖνα. 

{ΠῚ Οοπίνα Ἠὰ., Ον., ϑεῦν., ε. Ὧδν. σάϑι., Μαχγι, νυνδὴ Ἦ., εἰ αἱ.. 
11 Οοκίνα Ὅτ. ϑικ., εἰ αἱ.. 
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16 ΡΘΟρΪο 48 ᾿μπδίοη. [{15 τί ῃογ ἴῃς Ῥἢ]Ι5Π65, ἀραϊηϑὶ τ᾿ ΒΟΠὶ 
(Πη6 Ὀυκ οὗ [15 δες οῃ 15 ἀϊγεοίοα. “ΓὨΪ5 ὈδΟΟΠΊ65 ΠπλΌ Οἢ Οἰθαγογδίίογ 

ἴῃς ΒΘοοη Δ ΙῪ 6] πχθηῖβ ἴῃ νν. ᾿ἢ ἀγα γεςορη 56α.---2, Βοΐογε γε δε- 
οογς ἤμε ἀπε] ΤὨΘ ῬἈ ]Π1511Π65 ἀγα πον δά ἀγοβϑοά 85 ἰπάϊνϊι18]5 

δπἃ πψγηθά ἴο 566 Κ 5076 ΨΔΑΥ οἱ Ἔβϑοᾶρε Ῥαίογε 1ΐ 15 ἴοο ἰαῖβσ:0 Τὴδ 
ἄρσυτα ἴῃ ἰ156]{ τηϊρῃϊ ρἱεΐυγα οἰἴΠογ ἰῃς σομρ]οἴθῃ 688 οὗ [ῃ6 σοπλΐηρ 
ἀεβιπιςἄοῃ (Ρ5. 185), ογ ἴῃ6 πψογίβ]Ἔββη 88 οἱ ἴη6 νϑδησιυϊϑβῃεα (17 
Ζε. ΟὟ, οἦ ἴηε ψἱάδ ἀϊβρεγβίοη οὗ 6 βίγίςκεη ρθορίθ. [Ιῃ νἱδον οἵ 
16 δα ἀδα Ἑςογρδσίβοῃ ἴο ἙΒδ6Η, (με Ἰαἰἴοῦ 185 ὑσο ΕἾΥ (Ὠ6 γϑὰ] ροϊηΐ 
οἵ (Π 5ἰπαῖ]ο; οὐ. 15. 2οῦ 412, Ἐργ (86 ἰοχί ἀροὴ ψὨϊςἢ 118 ἰγδη 5]6- 
(ἰοῃ γεϑίβ, νυ. ἡ.. 4 5 ὀρεὴ ἴο οδ]εσοῃ οἡ ἴπ6 ρτουῃὰ οὗ βογίουβ 

δταταγ δίς] ἀἸΠου ] δα [6 ἱμδρργοργίδίθη β5 οἵ (ἢ ἰθγτη5 ιι56ἀ. 
Α Σοσαὶ τοηαογίηρ οἱ ΑΪ γ16145, ““Ῥείογα [86 Ὀγηρίπρ ἰοσίῃ οὗ ἃ 
ἄδογες,᾽ σῃΐοἢ πλϊσῃϊ πλθδῃ εἰΐπογ “ Βείΐογε ἃ ἄθογεα ὑσίηρϑ [οί ἢ 
(τ΄. Ῥε. 27), οὐ “Ῥείογε ἃ ἄδογθ 18 ὑγουρῃϊ ἰογί.᾽ [{ η45 Ὀδδη 

γΑΓΙΟΌΒΙΥ ἱηἰεγργείεα, 6. σ., “ Ὀείογε ἴῃς ἄδογεα Ὀγηρ8 ἱογίῃ,᾽ Ἐ ἐ, ὁ., 
Βεΐίογα ἴπῸ δνδῖβ 6.81} γου (μὲ δῖε ἀδοσθδα ὃν σοά; ““Ῥείογβα 
(ἢς ἴδσγτὰ 15 θοσῃ, 7 ἐ. 6., θεΐίογε ἴῆε ἀδὺ χϑᾶὰ ὈΥ Οοά Ὀγεδκ8 
ἰοσῖῃ ἔγοπι ἴῃς ἀδτκ πότ οἱ ἴδε {υΐυγα; “Ὀεΐογε [ῃ6 ἰαὺὴ Ὀσηρ 
[ογῖἢ,᾿ 1 ἡ. δ., ἴῃῆε Μοϑαὶς ἰατὺν [16 ]Π}1πρ (ἢ6 συγϑε 1 Ῥγοπουηςαβ ἴῃ 

Ὠι. 417, Βαϊ [Π686 411 Ιεανβε ἴοο πγυςὶ ἴο ἴῃ ἱτηαρίηδἝοῃ οἱ ἴῃ 6 
ἰηογργεΐεσ.--ἱοόΥξκε οκαῦῇ ἐμαὶ βαδεες ατυα}] ἘνοΓΥΜ Ώογα [Πδὲ τείογ- 
δῃ06 ἰ5 πηδάα ἴο ἙΠ ΔΗ͂, ἐχοδρί ροβϑβί]γ ἴῃ 18. 41, 1{ 15 85 ἃ 51}}}}6 οἵ 
βοδίίοσηρ (6. ρ., [5. τη} Ηο. τ 70. αι 5. τ. ὙΤῊς ἰοχὶ οἵ ὦ 15 
ἤδΓγα [ο]οτεα (νυ. ἐ.). ΑἹΪ 15 νεῖν ἀἰθηου, { ποῖ ἱπηροββῖθ]6θ. ἘΝ. 
τεηάογϑ, “Βεΐογε ἴῃ6 ἀΔΥ Ρ885 85 ἴῃ6 (ἢ 48),᾽᾽ ΞΌΡΡΙγίηρ {πε πνογὰ 

“Ῥεΐογε. ἘνΝπι. οὔεσβ ἃ8 δὴ δίοσηδίνο, “16 ἀδὺ ρϑβϑείῃ 88 
(ἢς “ἢ 48,᾽᾽ ἃ ραγφῃηι θεῖς βἰαίοσηθηί. ὃ Βαΐ (ἢ6 ἱπηαρε οἱ οΠδῇ ἢγ- 
Ϊἱηρ᾽ ΔΎΝΑΥ 58 ΔΙΑ γ8 ΔΡΡ]ΠΘα ἴο [ΐηρ8 ἰ(ῃδὲ ἀδρασγί, ποΐ ἴο ἴπε σαρ!ὰ 

ΔΡΡγοδεὴ οὗ {πἰηρ8 ἴο σοῃηθ, ῇθγοδϑ ἴῃς ἀδὺ ἤοσα Τ᾿ η Ποηρα 15 
ον θη ΕΥ̓ [6 σοπγην ἀΔΥ οὗ ᾿παρστηοηῖ. ΤῊ ΟἿΪΥ οἰ οΣ ἀνδὶϊδ Ὁ ]α 

τηδδηΐηρ, ΝνἱΖ., ἐεεῤῥμςα μερί, ἰ6 ἴοο ΠΟΙ ΠΟΏΡΪδοα ἴοσγ βιιοἢ ἐχδὶ θά 

αἱζεγηςς 85 (18 δηα 450 ρίδοεβϑ ρου ἴῃς τψοσζὰ “ἀδγ᾽ δὴ δϑίγδεοί 

ἰηϊεγργοίδοη ἡ] οἢ 1 Μ11] ποί θ6δΓ.-- -Βείογε ἐμόγε σον εῥοη γος 
{1:6 δωγπῖηρ ἀπρὸγ οὗ γαλιυθ] 1 ϊ., “τὴς Ὀυγηΐην οὗ ὙδΔν ἢ 5 

4 80, ἐ. Ζ., Ηἰ., Μαυ., Ηὰ., ΕΥ.. {8Εν.. 4 ΚΙ. 

ἢ 90, 4. ζ.. ΗἸ., Μαυ., ἔτ. Ηά,, 
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ΔΏΡΟΓ,᾽ ἃ ρῆγαβε ἰουηά πο 658 ἤδη (δ γίγ-ἤγοα ΕΠ Π165 ἴῃ ἴῃς ΟἿ... 
ΤἼς [1ἴη6 ἰ5 Ρεϑβί ἰγεαίβα 85 ἃ ἰδία ρῖοβϑ, Ἐ ρεσῇδρϑβ μβανίηρ ογρίπαίδὰ 

αἰίεγ (ἢ6 ρῥγθοβαϊηρ [πη Βαὰ Ῥεβοοπια υηϊηίο] 1 10 16.--- Βεΐογε ἐΐιόγε 

(076 τῥοη γοι (1:6 44» οὗὨ “1:6 ἀπρον οὗ Υ᾽ αὐτυε}}] ῬΤΟΡΑΡΙΥ ΟἿΪΥ ἃ 

γδσιδηΐ οἱ (με ἰογεροίηρ ᾿ἴπ6, Ὀεΐηρ ἰἸἀεη ς 4] ἢ 1ξ Ἔχοδρί ἴοΓ οὴ 6 
νογὰ .--3Ἑϑ, δέος γαληιυεῖι, αἰ! γε ἱμωηδίς Ὁ {πὲ φαγί] Οὗ. Απὶ. ς᾽ 
5. ςτοδ, ΤΕ δάάγεββ ἰβ ἴο {π6 ρῖοιιβ σου} οἱ 15γ6}1165 [Π6 
ψΟΓΙ ονοσ. Τη6 ΡῃΓΑΘΘΟΪΟΡΥ δηά (Π6 14645 οἵ [ΠΪ5 νεγϑθ, ἱορεῖθεγ 
ΜᾺ (ἢς ἕδος (παῖ 1ἰ ἰηἰοττιιρίβ με οἷοβα σοηηδοίίοη ϑαῦνοθη ν. 35 
δηά ν. ὁ δῃηά ἀοἝβ ποῖ σοηΐογιῃ ἴο {π6 φίμα-τγίμπι οὗ (ἢ ςοπίοχί, 
8ῆογ [Πδἴ γα ἀγὰ ἀθδ ηρ τ] ἃ ἰαίεσ ᾿Ἰη εγροϊδοη. ὦ ΤῈ ΡὮΓαβα 
“Βα 0]6 οὗ 6 φαγί οσουγβ 4150 ἴῃ Ατῃ. 8, 15. τ΄ 70. 24΄ 5. 
) 610. ψΏ116 ἴῃ δἀ]ες να “Βυμ Ὁ ]6᾽ 5 ἃ ἑδνουγιία ἐρὶ ἐμ εΐ ἴοσ ἴῃ 15- 
ΤᾺ 6 115} ΟΟΣ ΠΥ ΠΗ Υ ἴῃ ἴΠ6 Τα] 6, 6. Κ.,) 1475 140’; ἴογ [ῃ6 ορροϑβῖί8 
σδδγδοίογβαοη, ζ΄. 5. γςὅ. ὙὯδ ἰδσγηὶ ἃ5 υϑοὰ ἤθγα 15 ἀἰβιησνοὶν 
ΤΕ σίου 8 ἴῃ 115 5 σι! βοδηςε 85 8 ϑῆονῃ ΟΥ̓ ἴῃ6 ἀεβηΐηρ οεἶαιιϑε πη ΐο ἢ 
ἴο!ονθ. ΤΠΐθ ἀϑᾶρα 15 σμαγδοίογϑᾶς οἵ ἴπ6 ᾿δίοσ 1: ογαϊασγε, 68- 
ΡΘοΙγ ἴῃς Ῥ54]η15.---γλο ἀο μὲς ογάϊπαποε] ΤΏΘΓΟΡΥ αἰ εγθηί- 
δέηρ ἰποηλϑεῖνεβ ἔγοηι ἰῃ6 ρᾶρϑὴ σοπλπλη 1165 ἀγουπά (δαὶ δηὰ 
8130 ἔγοπλ ἰδῦζα ΠΌΡΕ ΓΒ οἱ 5γδο 68 το ἀ 6 ΡΟ γαίοΥ ἀραημἀοπϑὰ 
1ΠοῖΓ οὐ ὑπρορυΐϊαγ [αἰ δηαὰ Ῥδοᾶπηα Ζεαίουβ δα ῃεγεπίβ οἱ (6 
[411 οἱ {Πεῖγ σομα θγοΓϑ.----ϑεεξ γί ρλίφοιδη 655] ΤῊΔ οοηίεηΐ οἵ ἴῃ 
ψογὰ “ΣΙ ϊθουϑη655᾽ ὑπάοιπγοηΐ ἃ Ρσόσεβ85 οἱ σἤδηρα ἴῃ (ἢ ἢἰβίουυ 

οἱ βγδεὶ, ἴῃ ἀδίοστωϊηϊηρ ἰδοίου ἴῃ [Π6 ῥγοςθβα θείη (6 1468 οἵ 
Οοά (δαὶ ἰὰγ Βεβἰηά 1. ΤΟ ἕδςϊ [Πδἰ {πε Ἔἀχῃπογίδοη “'βεοῖ σῖρί- 
δου 8} 655 ΓΌΠ58 ΡΔΓᾺ]1]6] ἴο ἴἢ6 οὔθ ““βεὲῖκ Ὑδῆνεῃ ̓̓  8ῃονν8 {παῖ 
θα ἰῃ6 ὅνο ἃζὲ σοηϑιἀδσοα Ἰἀθηςα!. Ὑμαΐί 18 ἴο 540, δ6 γγῇῆο 

νου α βεσυγα Ὑδῆνε ἢ 5 ἴανοῦγ Μ1}} ἀο 80 ὈῪ [ον (ἢ ῥδίἢ οἱ 

ΓΙΡὨ δου βη 658, ΠΟ Πᾶ5 Δἰγοδαῦ θδθη οὐ ΠἸηθα 8458 ἴῃς ἀοίΐηρ οἵ 
ὙΔῆν ἢ 5. ογαϊηδησο.---δοες μμηι}1}}}] ΤῊ]5 βεοοηᾶ τουΐε ἴο ἴδε 
αἰνίπο ἔδνουγ 18 οἰθαγῖν ἱπαϊςδεννε οὗ ἴῃς ἰαΐα ογρίη οἵ ἴῃ6 νϑῦϑβε. 
ΤὮΟ νογά “δ ΠΊΣ γ᾽ οοσυΓ5 Ὀ651465 ΟὨΪΥ ἴῃ Ῥ5δ]τη5 δηά Ῥγονθγῃ8. 

“0. ὃν ΟΝ ΌΟΥ Ὁ ΗΡ, ος, τᾶς, 218 τηδῖᾷ., 233, νι ἢ 6 188. οὗ Κοηῃ. δῃὰ 8 οὗ ἀς Ἐ.; 
80 8150 Οουξ. Μαγῇ, δϑίεν., Νονἕ, ϑικ., ἕας., Κεηῖ. 

{,(ὕἅἅὉΝ μὰς ἰἴτ υράογ δὴ δοίοτίϑις. 11 5 οἵη. ΌῪ τα. δεῖν. Ὧε., Βυ. (5Χ., 1803, Ρ. 306), 
Νον., Μαδεῖϊ, Ηδ)., Ὁτ., δίεν., νὰαπ Η-., Εδς., Κοιὰ., θυ., Κειῖ. 

2. 8. ϑεῦν., δία ΟΥἹ, ε., Νον., τίσι (2 ἡ. 4... 84-86), Ματγιΐ, ΒΏΒ., ϑίον., Βδεσ, 

Ἑδᾳ., Ὦυ., Κοοι. 
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Τ| ἐχργεβϑοβ ἴῃς βἰδίε οὗ πηϊηα ἰο ψὩϊςἢ Ρῥΐουβ [5γδθ 1165 ΟΓῈ γα- 
ἀυοςεα ΒΥ [με ἴογγῖ ] 6 οδ δια 1658 (Πδὶ θε[6}} [Π6πὶ ἰῃ δηὰ δὲζεγ (ῃς 
ΕχΙ]θ. διηϊίοη ἴο {με ῖγ Κηθαβ ΟΥ (86 ψγαῖῃ οἱ σοά, {Π6} ἱποὺ]- 
οδίδα σοηϑίδη ΠΥ ἴΠ6 ἩΘΟΕΒ5 ΠΥ οὗ “4 Ὀγόκθϑὴ δηὰ ἃ σοηίγιίε μεαγί"; 

ΩΓ. Ῥ5. «αἱ 4.418 15. ςγ}5 663.---Πογολμαηοε γε παν δὲ μἰδάοη ἦη ἐπ ἀαν 
οἵὐὁ γαλιυελ᾽» ἀπρεν] (ὕ. Ατῃ. ςἶδ δηά νυ. Η. ΑΒ, σὰ ἴος.. Τὴε ἤρατε 
18 (ῃδἴ οὗ 84 ϑἴογτη ΟΓ δὴ ἱῃνδϑίοῃ 5 ΘΟΡΙΩΡ ΟΥΟΓ ἴῃ6 ἰδηά; οἵ 

15. λον ΤΡ. τεἷ, ΤῊς ἀσβιγυοίίοῃ 7 }}} θὲ 80 σοῃργεῃεηβῖνα δηά 
[ογτΊ 0} 6 (Πδὲ δβοᾶρβα ἔγοπιχ 1ΐ 15 δἰπηοβί ἱποοποείναθἶθ. ὙΠῈ τοῦ 

ἀοε5 ποῖ ἀἄδῖε ἴο Ῥγοπ θα σογίδίῃ ἀθ] νογᾶηοθ ὄνθη ἴο ἴῃ6 ΡΪο 8. 
ἘΚερεηίδηςε δηά σίρδῖ ᾿ἰνίηρ σδηηοῖ ἀἰσναγβ Ὀ6 ἀερεηάδά ὕροη ἴο 

συλταηΐος ἐγεθάοπι ἔγοπι ἴῃ δυβ  ηρ8 οὗ ἰογίυσηθ, ογ ἴῃς οἢδϑ56- 

τηρηἴ5 οὗ (σοὰ ψΜῃ]Γἢ 56εἰ (μ6 δητίοΒιηθηΐ οὗ σμαγαςίογ. 
ΘΓ. ΠῚ τεβυτηθβ ἴῃ6 βίου οἱ Ρἢ 1 1514᾽8 σοπλίηρ, ἀδδβίτυςοῃ.--- 

4. ον Οαξα «ευἱϊ δὲ 7ογεαξεη] Α ἰῃγεαΐ οἵ ἀδρορυϊδοη. (. 15. 
632 γ15 ΟἩ ΟΖ δῃά ἴδε ἢ] 5επε8, νυ. Η. ΑΒ’ 3. 5 ἐκ ΤῊΣ Ηδ- 
γον ψογάβ "σ4Ζδ᾽ δηα "[ουβα θη [ΙΓ 150 δὴ δβϑοῆδηςς (ἢ οΔῃ- 

ηοΐῖ Ὀ6 οδιτίοα ΤΟΥΣ ἰηίο ΕΠ] ]5ὴ. δυο ἃ ΡὈΪΑΥ͂ ΡΟ ψοσάβ τὰ 

ποῖ ἱηοοηϑβίϑἰοηΐξ τὶ [ἢ6 πιοβὲ 80] θπηη υἱΐεγαπος; τ΄. ΜΙ. 1" δ: 
ΕΖ. 2ς.5.--απά Αολμκοίοτ α τυαςι 6] ΤῊΣ οἰ, δέίοσ δοκηον)οάρίηνρ 
ΠΊΔΩΥ τηδϑίοσβ ἴη (6 ἰοῃρ σοῦγϑε οἵ ἤδσ ἢϊβίοσυ, γγὰ8 Πη 4} ἀ6- 
βΒίγουθα ἴῃ 1270 Α.Ὁ.7---Αα 5λπ4ο6---αἱ ποορ ἐπεν τὐὴΖ ἀγίυς πόνο] 

ΤΏ Ρἤγαϑα ““δἱ Ποοῃ " 15 5:150ἘΡΌΡ]6 οἱ ὕνο ἰηἰεγργείδοηβ. ΤῊΘ 
ἢγϑί 158 θαϑεὰ ἀροὴ (ἢ ἰδεῖ (ῃδἱ [6 μοδὶ οἱ ταἹ- δύ οδυ568 ἃ 5115- 

Ρεηϑβίοῃ οὗ 8]} θυ ιβη 655 ἰῃ (ἢς ογδηΐ; ἤδηςα δὴ διίίδοκ δἱ [ἢδι {1π|6 

ψου] ἃ οοπλε ὑποχρεοοίθαϊυ δηἀ βηά (ἢ6 οἱ ὑπρτγεραγοάᾶ (σ΄. 76. 
6, τοῦ 25. 4 1 Καὶ. λοῖ.} Ὑῇμο βδοοηά 15 ῥγοίθγαϊθ, ψῃΐο πηά5 
(ῃ6 Ρῆγαϑε ἴο ἀεβίσῃαϊα (ἢ6 βῃογίηθββ οἱ [ἴῃς βίερε; 1 ψ1}} θὲ 4]] 
ΟΥ̓ ἴῃ Πα] ἃ ἄδυδ Α ρῥδγδ]1ε] βἰδίεσηθηΐ οσουγβ ἴῃ 8} ἰμϑ0Γρ- 

ἄοη οἱ Ἐαγβδάάοῃ, ἰουηά αἱ 51}}}]1, ἴῃ τ ὩΙ ἢ Π6 54γ5, “Μερηὶ, 

5 τουδὶ οἰ, ἱπῃ ἃ Β81} ἄδν 1 βεβίερεά, οδρίυγεά, 1 ἀεδίτογεά, 1 
Βυγηεά σῖἢ ὅγο." ἘῈ Τῆς Μοδρθίίε ϑίοηε {{κονν86 βαγ5, “1 ἸΙουρῃΐ 

ἀραϊηδι 1 ἔτοπλὶ (ἢ6 Ὀγεαῖκ οἵ ἀΔΥ̓ ὉΠ11] ἡοοη, δηὰ 1 ἰοοὸκ ἱ{ (. 

15, 16); φῇ. 170. 422 15. 2822, 10 1ἢ]18 Ἰδίίεσ νίονν Β6 σοττεςί, (Πεγα 18 

“Ρ᾽ Αἰδο. Μ,Α, Μοτσεσ, Εέμοτα αἱ λκε Οὐνγ οἱ Οαεα (1007). 
ἐν. σάϑηι. Ηἰειονίςαὶ Θεός. 180-03. ᾿ 
Ζ 80, 6. ζ.. Μευ., Ηἀ., ϑεῦν., Νον., τ. Κοηι. 4 580 Ὦλν., ΟΑϑ., Μαι. 
φ "» Αμεξγαδμηζεμ ἐμ δε τοδν!, 1, 420 |.. 
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ὈΓΟΡΔΌΪΥ δη 8]115οη Πογα ΕΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ οοητΓαϑβί ἴο (ῃ6 5ἷερε οὗ Αββάοά 
ὈΥ Ῥβαιλῖκ 1, ψΙΟἢ 15 βαϊά ἰο Βαανα ἰδϑίοά ἰυθη γ-Ὡἷὴ6 Ὑ6ΔΓ5 

᾿(ό4φοτ-ότι Β.0.) δηά, 1 50, γγὰ8 ἴῃ ῥσγορτεβϑ Βοη ἴδδε τόσ ψεγα 

ϑροκεῃ. 

Ηὰάι. 58 ἴῃς οὨΪἷγ βουγος οὗ ἱπξοστηδεοη οοποσγηίης (δἷ5 δίεσε οὗ ᾿Α5Ξἢ- 
ἀοά. Τδε Ἰεησίῃ οἵ ἰξ βοοτηβ δἰ πγοϑῖ ἱποσεαϊθ]ε. Βυῖ τ[ἢς παιτδνς οἵ 
Ἡὰϊ. ἔοσ 1815 ρεγίοα 5 νεγγ ἀδίδι!ε δηὰ οἡ ἴδς νϑοὶς δοςυγαῖε 950 ἔδσ 85 
ϊ οδη ὃς ἰεβίε. Νίοῖ ΟἿΪΥ 80, Ὀαϊ οἵδες οἱ 65 τὲ πον ἴο δανε υπάος- 
δοηδ ῥτγοίγδοϊεα εὀἰοζες; 6. ῥ., Τγτε νι μοϊοοάῦ ΝΕρυς μδάζοζζαν ἴοσ [δ ϊγ- 

ἴδοη γεδγβ, δηά ἴῃς Ηγῖκϑος ἀείεηάεά Ανατγίβ ἀραϊηϑβὶ ἴσος οσ ἔουσ 500- 
ςδϑϑῖνα ΣΌ]ο 5 οὗ Τῆεῦθ5. ΤΒς 50- δ] ]εἀ κἷεσε οὗ Αϑῃάοα δ  Ὦδνε θές 

8 ἰοηξ 56γῖοβ οὗ ἰηϊεσταϊ δηΐ ΒοΒΌ 1 εἶπες, ἱηνοϊνι τη ἃ Ππιοσα ΟΥἩ 638 ΟΟΠ}" 
Ὀὶεῖς Ὀ]οςκδάς οὗ ἰὰδς ἰχδάς σοιΐεβ ὈΟΪΒ ὉΥ ἰαπὰ δηὰ 5368. 

Απά Ἑξγοη τυῦ!! δὲ ὠρῤγοοίφ] Ῥατοποζηδϑία 18 Πεσὲ ρϑίῃ δη- 
ΡΪογεά. Τ7υάρτηεηΐ μ88 ηονν Βδε ἀδοϊαγεά οἡ ἔουγ οἵ ἴμε ἔνε στοαὶ 
οἰτ1658 οὗ ῬἢΣ θα. Οδίδ ἴβ8 ραβϑεὰ οὐδσ ἴῃ 51:]|6σβ, ὈΥ γεάϑοῃ οἵ 
[86 ἔαςΐ ἰμαὶ ἱξ πο ἸΙοηψχοῦ Ἵχίϑίθα ἴῃ Ζερηδηΐδῃ᾽Β {{π|6; ν. Η. ΔΒ οὴ 
Απι. 62. ΤΕ ΟἹΪΥῪ ἰαίογ δ]]υι8ΐοῃ ἰο ἰΐ, νὶΖ., ΜΙ. 1τἾ5, 15 ργο δ] οἵ 
ἃ Ρτονεγ 8] σμαγδοίεσ δηα ἀοεβ ἠοῖ ΠΩΡῚΥ ἴῃς δοίι4] εχίβίθηςς οὗ 
σαί αἱ ἰμαἱ {π|ε. 

ΘΓ. 11 ρᾶ5565 ἔτοῃχ ἰῃς ἱπα νι π4] ἴον 5 ἰο Ῥἢ: 1518 ἃ8 ἃ οἷα. 
--δ. Υῦοε ἰο ἐμ ἱπλαδίίαης ο7 ἰδ δογάεν οἵ {πε 5εα] Α Βιἶπρ ἀεεὶρ- 
πδἕοῃ οὗ ΡΗ 1504, νῃϊο ἢ ἰᾶγ δἷοηρ ἴῃς Μαυγιπ)ε Ρ] δίῃ; οἵ. 18. οἵ 
7ε. 477 ΕΖ. λο--οτΤλε παϊίοη οὗ 6 Οἡιονειλ 65] ΤῊΣ ῬΕΣ]Π51π68 
ΔΓ ἴῃ παηηοά 4530 ἴῃ ἵ 8. 20 ΕΖ. εἶδ, [Ιη Απὶ. οἷ 76. 47. δῃὰ 
Ὁι. ῇϑ (ΠῈΥ ἃγὲ βαϊὰ ἴο ἢᾶνθ οοπα ἰο ΡΠ 564 ἔγοπι (δρμίογ, 
Μ ἢ 18. τοῦ ΔΌΪΥ ἰῃς ΗδΡΓΕ οαυϊναϊοηΐ οὗ ἴῃ6 οἷά ἘφΥράδη 
Κορέ, ἐ. ε., Οτείε. 

Αςςοοχαάϊΐης ἴο Ηαι. (Ἱ, 173), ἰδ ῬΒΣ 1 180}1η68 πέσε [86 ἀεϑοοηἀδηξ οὗ (δς 

Ὀασθαγίδηβ ἔοστηυῖ οσσαργίης Οτεῖθ.Ό Μάαζγοὺβ Ὠίδοοηυβ (ς. 430 Α.}.) 
δηά δίερβεη οὗ Βγζϑηίϊίυτα (ς. όοο Α.}.) τεϊδὶς [μαΐ Ζευβ Ογείδ ζδηθβ γα 5 
ἩΟΥΒΗΪΡρεα ἰῃ ὅδΖᾶ δηὰ ἰδδιὶ ἴῃς οὐτν νγ85 οσ κί ΠΑ} ο8|16ὰ Μίποδ, δέϊοσ 
Μίίπος, κίης οὗ Οτεῖς, ττῶο πδὰ ᾿εὰ δὴ ἐχρεάἀϊπίοη ἰο ἴ86 σηδίηἰδηὰ δηὰ 

εἴνοη 1τηἷς οἰ ἴ5 πᾶς. Ἐδοοηΐ ἀἰδοονεῖγ οὗ Ογείΐδη ροϊζοσυ δἱ αδζα 
δι ἰεδςῖ δϑίδ Ὁ} 158:65 (ἢς ἔδοϊ οὗ ἱητεζοοῦτες Ὀεΐγεοη (τεῖς δηὰ ἰἢς ῬΆῈ]]- 

ἰππος; ἰδουρῆῇ, οὗ οουγβς, (Ὡς ῥρσγεβεηςα οὗ δηςϊςηϊ (τείδη 86 {Ἰδηοη 5 δ 

Οζα ἰ5 ποῖ ὑσγονεά τποσεῦγ. ὙΒς ἀοπλπδηςς οἱ Μίηοδῃ οἷν} } 56 0 ἢ 
διτουηὰ ἴ)6 Μεαϊϊεσσδηθδη [ἰτίοσαὶ ἀπὰ (δες ἱπαϊβρυίϊδοϊς ενίάεηςς οὗ 



2" 217 

δἰεδαγ οουὐϊδλεὶῖ θεϊτγεοη [86 ἀτνε]]οῖβ οὐ ἴὰς ΝΊΙς δηᾶ τὰς ἱὉ ΒΑΡ ϊδη5 οἵ 
ἴδε πογίδοσῃ ἰϑἰδηὰὰβ ἔσο νΟΥῪ δδγὶῪ ἰἰτηθ5 σοσηρίης Ἡ1 ἴῃς ἰοτεχοΐης 
ἔδοῖβ ἴο τλδῖζα ἴτ ἴῃ [δ Ηἰρμοϑῖ ἄεστος ρσόρδθὶς ἔμαὶ ἴῃς ῬΒΠΙ5(ἰης65 τεσ 

ἱτηταϊσταηῖα ἰηΐο τυεβϑίογῃ Αϑἰ8 ἔσοπι (σεῖς δηὰ ἴῃς πεϊρῃθουτγίης ἰβ]ς6β. 
(ζζ. ἔνδῃς, Ογείαπ Ῥίοίοργαῤᾷδ, τοὸ ἥ.; 1. Ἡ. Βτγεδλϑειεά, ᾿ ἐσέονυ οἵ 

ἘΦΎΡΙ, δόι, 318, 477 7.; α. Ε. Μοοσε, ΕΒ. ,2ω)1τς 7.; Ἅ. Μαχ Μάϊεσ, 

Αξίεη πὰ Εισοβα, 117, 38) 7.;} ϑεῦν. ΖΌΤΆΑ. ΧΧΧΙ͂Ν, 1ο3 , 255.) 

ΤὨΐ5 Ρσοθδ 1 Ὑ 15 οοηνοτγίθα ἰηἴο ῥσαςιὶς αὶ οογίδί Ὑ ὉΥ ἴδ τεςεπὶ ἀΪ5- 

ΓΟΥ̓ΕΙΥ οὗ ἴῃς 50-ς4]1Σὰ Ῥῃδεβίοβ Ὠ 5]. ἱπ σεῖς. ὕροη ἰΐ τἴ8δγε ἀρρεδτβ 
85 οπα οὗ [6 σοπιηλοη 5ἰζηβ τῆς ἔδυ δῦ δηα ςπασαςίογϑιὶς ῬἘ  Ἰ5τἰης 
Βεδά-ἀγε85 ἃ5 κηονγῃ ἴὸ 0.5 ΔΙτεδ αυ ἔσουῃ ἴῃς ΕρΥράδη τωοηυτηοηίβ. ΤΒε 
Ἔχϑςοΐ ρἷδος οὗ (ἢ οτἰχίη οὗ ἴῃς αἰϑὶς 15 υποοσγίδίη, ψβοῖδοσ ἴῃ Οτεῖς ἰι56] ἢ, 
ΟΥ ἰῃ δοῦλα πε ουτχίηνς ἴ5]6, ΟΣ οὐ ἴῃς δάϊδοεηΐ οοδϑὶ ἰδηάβ οὗ Αϑὶδ 
Μίποσ. Βυῖ, ἰῇ δὴγ οδ8ς, ἰξ τένςβ]ς ἴῃς ἰηθυδηςς οὗ ἴῃ6 Οτείβη εἶν!!- 

ἰδδίίοη δηὰ τοῦ ψἰ οοηβάδηςς 6 δεβϑὶχηθὰ ἰοὸ βοιμδ σγερίοῃ ἰῃ ἰῃς 
ν᾽ ἱἱ Ὑ οὗ Οτεῖς σβοσὸ ἴῃς ῬὮ1 1501 65 ογο σεβίἀσηΐς, Ἴ Ὦ16 ἴῃς ὀχϑοῖ 
Ῥεῦοα ἴο ψιΐςἢ ἰξ Ὀεοη 5 5 αηςοτίδίη, ἰϊ 8 αυἱῖς εἶοασ [μαἱ [ἃ δητδάδῖες 
ἴδς ετϊσταοη οὗ (Ὡς ῬὨ 5 ηςε5 ἴο Ῥα]εϑῖηθ. Μ᾽... Ῥογηΐοσ, ἰη Αἰ μεοηπΐα, 

ΚΑλυΐδία ἀ. τοοϊείὰ 1|α]. ἀὲ αγοκεοίορία ὁ 5ἰογία ἀεὶ αγίε, 111 (τφο0), 255 7.; 

Ἑά. Μεγεσ, ἰῃ δώσξωηρεδενγίομίε ἀεΥ Ἀὐπὲρὶ. Ῥγομες. Α κΚαδονεῖδ ἀεγ Τ, ἐ5- 

δοηδοδλαζίοη (Ῥλέ.-δίσί. ΟἹα55ε), ΧῚΙΙ (τρο00), Ιο22 5..; νοὴ 1. ΘΒ δΏΡετς, 

Εἰηπῶσδο ἀεἾ ἀρὰϊξεμοη ΚΜ αὐ} 4 ἐργρῥίεη μπᾶ Ῥαϊὰδίέδμα (1911), 18-22, 

66 7.; ἀπιὰ δβρεςΐδ γ, Ενδηβ, ϑογίρῥία Μίποα, 1 (Ἰ9ο0), 22-8, 273-293. 

Απ υπϑυσοδββῖ δἰϊδιρὶ 85 σεσθ ΕἾ Ὀδεη τοδᾶδ ὈΥ αεοσρε Ηδσρὶ ἴο 
ἱπίεσρσγεί ἴξ 85 8 Οτεεὶς ἰη5.; ν. ἘΖαγρῥεγς ΜΙαραείηδ, ἸΔΌΧΔΤΥ, ΙΟῚῚ. 

Πᾶν 4᾽ 5 Ὀοάγ-σιαγαὰ ψὰ8 οοϊηροϑεὰ οὗ (μεγείῃ 685 δηα ῬεΪε- 
(Πϊ165 (2 5. 85 1ς8 λοῖ- 3.1 Καὶ, τ᾽δ. “447 (Ὠ. 187), [ΟΥΤῚ 8 ΡΧΓΟΡΔΟΪΥ 
Γοβεοης ἃ νοΐοϊ ἃ βουγος οὗ [δε ῬΕΣ πε πδίοῃ.-- -Τἰες τυογὰ οἵ 
γαλιυεὴ ἀραΐρδί γο] ὙὨΪ8 18 68. ἰΓεδίθα 858 ἃ πῃηδγρίηδ] ποίς ΒΥ 

8006 ΘΟἾΟΓ ΟΥ τοδί εσ. [{8 ργόβθηςα 8 Γ8 (ἢ τηθί το] ἔογηλ.--ΟὉ 
Οαμααη] Α ἴυγίῃοσ ρ]οϑϑ, Ἷ ροίηρ νι (ἢς [ΟΠ] ον ηρ “ἸΔπα οὗ ἴῃ 6 
ῬὮΗΣΠ 90 η65,᾽ ταῖμοῦ (δὴ τ ἢ (Π6 ἱγαπ θα ἴον ᾿γοςθάϊηρ ΡὮΓΑβο. 
Ιῃ τῆς ἘΥΡΌδΔη ἰπϑοτ ρὕοηϑβ, ἴῃ παῖς (δηδδῃ ἰ8 Δρ θα ἴο ΔΩῪ 
Ρᾶγῖί οὗ πε ἰαπὰ οὗ Ῥαϊεβέηδ; θυΐ πούγῃεγε 6156 ἴῃ ἴδε ΟἿ᾽. ἀο68 11 
ἀεηοία ΡΒ 1504 δἴοηθ; οὗ,, βονζενοσ, [08. 135 Νὰ. 132 Τὺ. ,. Ηδστγα 
1 Π]ΔΥ͂ Βᾶνε Ὀδδθη τι86ἀ 848 8η ΟΡΡγοῦτσίουϑ δρὶτμεῖ, βεϊρτη  ϑίηρ [ῃ6 
ῬὮΣ ΞΕ Π.65 85 ΓΑ 50} Σά 6Γ3.--- ον 1 εὐὴΐὶ δγίμρ αδομὲ {1} γωΐη, 50 

ἐμαὶ ἐμένα τοῦ! δὲ πο ἱππαδίαμι, Ο ἰαμά οἵ μὲ Ῥλ δ "65] ΤῊΪ5 ἰη- 

Φ 80 Μαεσγί, ϑίεν., δ. 
.8ο Ἧε., Ῥγευξοδεη (ΖΑ "7. ΧΥ, 12), σάϑι. (9), Νον,, Κι. (40. 111, 232 ,.), ΜΜασιὶ, 

ϑίεν., Βα. δ5.χ., ὃυ., Κεοι. 
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νΟΪνε8 ἃ γα ϑροβίοΠ Ὲ οὗ {με ἰδϑί οἰδιιβε, “"Ο 1Δπά, εἰς.͵,᾽ ἔγοτι ἴῃ 6 
ΡΪδοα ἱΐ μοὶ ά5 ἴῃ 4, νη] οι 5. ἱτηπιοάϊδίεϊγ Βοίοσγε “1 1} Ὀτίηρ, 
εἷς..᾽ ὙΤὲὨΪΒ 15 ηδαᾶθ ὨΘΟΟΘΒΘΑΤῪ ΟΥ̓ [6 βίἰγυςίυγε οἱ ἴῃς φίρα-]η6, 
ΨΉΙΟΝ ο81185 ἔογ ἴΠ6 βῃογίοεσ ραγί δέίεσ. (Ὡς οὔϑυσγα. Τὰ ρἤγδᾶϑδ 

“ὙΠ! ουϊ δὴ ἱημαθὶϊδη  ᾽ 15 ἃ ξἔανουσίῖα ομα ἴῃ 76., 6. ρ.) 47: 3 οἷ 
269 44.9..4323 ,619 ,89 οἷ ὙΠΔι ἰΐ ἰβ ῃοΐ ἴο ᾿ς ἰδίκεη ἴοο 1ΣἴΈ ΓΑ] Υ 
'5 5Βῆονῃ ὃγ 6. 442. 

ΤΒδ ἰουσίῃ δηὰ ἰαϑί δὲ, δ 8 ρἱςιυγοβαιθη688 οἵ ἀείδὶ] ἰο [86 
δΔηηουηςοιηδηΐ οὗ ῬἢΣ] 5148 ἀδναβίδοῃ.---6. 45πῶ ἐΐοις αὐ! δ6- 
(ο!6 ῥαξίμγες 707 σπεῤλεγαά5)] ἘΝ. τοηάογβ, “δηὰ ἴῃς 868-ςοδϑῖ 584]] 
δ6 ρΡαβίιγοβ, ἢ οοϊίαρεβ [ΟΣ βῃθρμογαάβ.᾽ Βαῖ [18 ἱΏνοϊνοϑβ [Π8 
ἀἰ που οἱ ἰτοδηρ “8684-ςοαϑί᾽ 88 ἃ ἰδιλπηθ πουῃ, ΜΠ116 ἰΐ 15 
ΤΩ ΒΟΌΠ] 6 ΘΥΟΓΥΜΏΕΓΟ εἾ86, Ἔνθ ἴῃ ν. . [{ 15 Ὀαίοσ ἰο ἱγεαί ἰΐ ἃ8 
8 (886 οὗ νεΓΏΓΔ] αἰ ΟΡΤΑΡΗΥ ἔγοπι ν. ᾽Ό ΤῊΣ πογά “ραβίυγεβ᾽ ἴοο 
5. ἰῃ δῃ Δ]ποβῖ ᾿τ ροββίθ]6 οοηϑίγυςοι ἰῃ 4. ἘΝ..᾽5 “οοἰΐαρο5᾽ 
ἃτα του 50114 Τουπάδθοῃ; ἃ Βεϊζεῦ σεπάογίηρ ἴογ ἴῃ6 πογά 158 

᾿οἰβίθγη 8᾽ οὐ ὑγγ 6 ]15,᾽ οσὁ Ἄνθη “σᾶνϑϑ,᾽ ἃ8 ἰη ΕΝ... Βαυΐ ἃ 5ΙΠΊΡΙΟΓ 
ΨΑΥ͂ ουΐ οὗ 6 αἰ Βηου 158 ἴο τεραγὰ ἴῃ6 ψνογά, ἢ ἢ ΟσσυΓ5 ΟὨΪΥ͂ 
ΠΕΓΘ, ἃ5 ἃ οογτιρί ἀϊξορταρἢ οὗ [6 ἱπηπηθαἑδίε! Υ ργθοθαϊηρ τοσά, 
ΠΟ 1 80 ΟἰΟΘ6}Υ σεϑε 0] 685. Αποίμοσ ἰτοαϊπηθηΐ οὗ ῃ6 ψογὰ 15 
βυρρεϑίεα Ἀγ ὦ, ψ ῃΐςἢ ἰηἰογργεῖβ 1 45 ὁ γεΐθ᾽; [815 1η 1561} 15 αυϊα 
ΡΟΞ515]6; Ὀθυϊ, 1 δἀορίεά, (8 ψοτάβ8 "Οτγοίε᾽ δηὰ “ραβίυγεϑ᾽ τηυϑβὲ 
Ἔχοῆδηρο ΡΪδοθβ, ἴδ6 ἔοστηοσ Ὀδοοπλΐηρ [6 800]6ςὶ οὗ (μ6 νεσῦ, νἱΖ., 

“Αηά (τείο, (6 θογάεγ οὗ {πε 868, ψΨ1}} θεσοσηδ ραϑέιγοβ." ἡ ὙΠ 
[ῃ6 ομϊϑϑίοη οἱ “Ῥοσάεσ οἵ (Π6 568. βιρρεβίεα δρονϑ, (158 ἰδί(εγ 
ἸηοΓρΡγοίδ ὕοῃ ῬΘΟΟμ68 νΘΓΥ αἰἰγαςνα ἢ θυ 1 15 ΠΆΓΟΥ σομν]ηοηρ 

Ὀεαοδυβε ἴξ 15 ποί ΠΚοὶγ [ῃδὶ ῬὨΣΠ 514 τὰ8 Κηονῃ 848 “(τείε᾽ ἴῃ 
ΖΕΡἢΔη1ΔΠ᾽5 Ὦπη6 δηαὰ 8 γεῖ 850 ῃδῃηθα ΟἿΪΥ οηοδ ἴῃ {πε ΟἿ... 
ΤῊΒ ]ἴη6 15 δπηοοίμοσ ψ ἢ (Ὠ6 ψογά ογ θα 45 ἰὴ Ἦ. Εογ ““Ρ89- 
ἴΓ65 οσ ββδρβεγάβ,᾽, σύ. Απὶ. τ 8. 8.5.---ημὰ ζοἷάς 7ογ βοοζς]Ἐ Α 
Ρἱοΐαγα οἱ οοπηρ]εῖς ἀερορυϊαίίοη, οτονχαάθα ἰονγηβ δηᾶὰ νἱ]]δρα8 
εἰνίηρ, ῥοἷδοα ἴο ρδϑίογαὶ 5ο 8468. Αἱ (ἢἷ8 ροϊηΐ ἃ ἰδίεσ εὐϊίοσ, 

4 80 Νον., Μαγί, νδὴ Η., ἕακ.. ἯΙ. (ὦ. ς.) Ἵσὰ. δὲ ἃ βἷοδμβιὺ)η. Ὧι. οἱ. “1 ἀεδίσου γοῦ ἴδδὲ 
ἴμετε Ὑ1 θὲ Ὧὸ ἱπμαθίϊδηι." 

{990 ὟΙΕΙ. (4(0}. 111, 232). νῷ Ἡ.. ἯΝΚΙ. βεῖβ νν. δ: δ δρατῖ 85 ἃ ϑβερασζδίε ογϑεῖες, ἀϊσοςιεα ποῖ 
δραϊπεὶ ἃς ῬΒΠΙ 5 ποβ, Ὀυ1 ἴὨς ἰδ αμάοτε οὗ τοῖς ἰβο!. Τῆδ οσςυσσεῶοε οὗ ἴὰς ἰοτϑ ἢ 5) δῃρή 
Ὁ 2 ἰ5 ἴοο 5'σδι ἃ δ4515 ἔοτ 580 πονεῖ δῇ Ὠυροῖδεβίβ. 

ῖ.8ο Υε., ΟΑϑι., Νον., Ὀγ. (72). Οἱ. Οτ.᾽ 5 τορι εγίηψ, "6811 Ὀεοοζος ῃβαδίυγο ἔος εὩς» 
μετά, δορὰ ἰδς ἰδηὰ οὗ τείδ 5ῃοορίοϊ 5.᾽" 
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ΖΕΔῖοι 5 ἴογ [ἢ6 ὑχγε- υηθηςς οἱ [πά δῇ, 845 ἰηβοσγίεα ἃ [ἴῃς 88[6- 
ξυδτάϊηρ [6 ἱπίεγεβίβ οὗ ἢ18 ρεορ!ε.---ἴα. Α πῶ ἐμὲ δογάογ οἵ {6 5εα 
101} δοίοπρ ἰο ἐδ τοριπαηπὲ οὗ 16 πομδο οὗ ὕμάαἢ] ΤὨδ ἰδία ογ βίη Ἐ 
οὗ [ἢ15 πὸ 15 ϑῆονγῃ ΟΥ̓ ἴῃς ψΑΥ ἴῃ ΜἘΙΟΒ 1{ ὈγοΔ 5 ἴῃ6 οἶοβε σοη- 
πεσἕοῃ Ὀεΐνγθθῃ ν. ὃ δῃὰ ν. Ὁ; (86 “[Πεγ᾽ οἱ ἼῬ ροεβ Ῥδοκ ἴον ἐΐ8 
δηϊεςραοηϊ, μοί ἴο 6 “τουληδηί᾽ οὗ 75, θαΐ ἴο {μ6 “Βοςκϑβ᾽ οὗ ν. 5. 
ΎΤΠεΩ, ἴοο, ἴῃ 86 οἱ ἴῃε6 ψγοσχα “τοηηδηϊ᾽ ΡΓΕΒΌΡΡΟΞΕΒ δ ἰεδϑί (ἢς 
Βγϑί ἀεδρογίδοῃ ἃ5 ἢανίηρ οσουττεα. ὙὨ6 δας δαίγοα οὗ (ἢ6 
ΠΑΈΟΠ5 ἴῃ βΕΏΕΓΑ] δηα οὗ με Ῥἢ1Π 5011 65 ἰῃ ΡΑΓΏΟΟΪΑΓ 15 πδη 1Π6 56 
ΒΕΓΕ 88 ἴῃ τῇ ΟΡ. 1 1: Ζο. οὗ Ζ- Ατι. ο᾽2 15. 11" 76. 40, 811 οὗ νι αἱςἢ 
ΔΓΕ οὗ ΕΧΙ]Ϊς ΟΥ̓ ροϑβίοσι)ς οὐ ρίη.---ῦ. Βγ ἐδι6 5εα ευἱϊὶ λον 7εεά; ἐπ 

ἐδε ποιδες οἵ Α σπκοίοῃ αἱ συεπῖηρ ἰἤεγ ὐὴϊ ἐς ἀοιυη)] ΤῊΘ οτρίηδ] 
ῬΟΘΙῚ 158 ΠΕ γοβυπιθα δηα δηϑηεα. ΤὍΠε οἰοβίηρ βοδὴθ βῆουγβ [ῃ6 

ἴοστωθγ τηδγίβ οὗ [γδάς δηὰ ὈυΚΞΥ ἢϊνοϑ οὗ πγθη ρίνθη ονεσ ἴο ἰε υπ- 
ἀἰξίυγθεα ρΡοβϑοϑβίοη οὗ ννε]}1-[Θ4 5ῆδερ, ροίῃς ἴῃ δηά οιΐ οἱ [ῃς 

νδοδηΐ μουϑε5 δἱ ψ1}}, “ἢ Ποπο ἴο πλᾶῖκα ἴἤοθτὰ δἰγαϊά."" Τῇ 

φίνπα-τὨγΠπὶ νουά Ὀ6 τεϑίοσεα Ὁ. [86 ἰγδηβροβίοη οἵ ἴδ6 ἔγβὶ 
εἶδε “δγ ἴδε 568, εἴς.,᾽ ἴο (ῃ6 εηα οὗ δε [πὸ ; 7 ας [ῃ6 ὉΓάΕΓ οἵ 

(βουρῇξ 18 Ἰῆογε πδίιγαὶ ἃ5 ἴῃ 4. Ὑδε ἄγϑί οἶδε ἴῃ 4Ἐ τεδαϑ3, 
““ἀροη ποτα 0.1} {πο Ὺ ἔδοα ""; (ἢς δηϊεσδάεῃξ οὗ “1Πεπλ᾽ σὴ ΟὨΪΥ 
Ῥε [Π6 “ραδβίυγαβ᾽ οὗ ν. δ; Βαϊ (15 15 ἴο πηᾶκα ἃ σηδϑου της 50 Δ τὸ- 
ἔεγ ἴο ἃ ἔειηϊηΐηθ δηϊεσεάεηΐ. Ηδηςα, ἴῃ ρᾶγῖί, (6 ζεῆθγαὶ δάορ- 
ἄοῃ οὗ (ες τεδαϊηρ “ὉῪΥ ἴΠ6 568,᾽" νηοῦ ἰηνοῖνεϑ ΟὨΪΥ ἃ ΝΕΓῪ 510 ῃϊ 
οὔδηρε οἱ 4. ὙΒοβε Βοίαἴηρ ἴο ἰῃ6 ᾿πίερτι οὐ [ῃ6 νεῦβε ἃ5 ἃ 

016 ἢδνα ἔο]ξ σοι ρ6]]εα ἴο παῖε ἴπ6 νεγθ5 “664 δηἀ “116 ἀονη᾽ 
Βηὰ {πεῖν βυ ]6οῖβ ἰῃ (86 [εν )}]8 {Πα πλβοῖναβ (οἵ. 4.5 15. 1459 ἘΖ. 1.41" 
710. 115), ταῖδοσ [ῃδὴ ἴῃ ἰῃς Ηοςκϑ οσ ἴῃς ποπηδὰ βῃερῃογαάβ οὗ [ῃ686 
οςΚ8. Βυΐ [ἢ]15 18 ἃ ἰογοθά Ἴχερϑβϑὶβ σῇ ]οῆ, τὰ (6 Γαπγονα]ὶ οἵ 
ν. 15. ον Κοορίῃρ  δῃηά ὅ 80 ἔδγ δραγί, Ὀδοογηθβ ΠΏ ΟΘββασΥ. ΑΒ 
Ὀεῦσοθοη (ἢ βΒῃερῃθγαάβ δηα ἴῃς Ηος[5, ἴῃ 6 αἴ γ [τ 15}:65 (ἢ 6 ΤΏΟΓΟ 

πδίυγαὶ βυρ]εςϊ ἴοσ [ἢ6 νεῦθ8. Τῆς οδ]εσοῃ ιι5.1.4}}}7 υτροα, νἱΖ., 
(δὲ (6 ΡῬγορῆεί ψουἹὰ ποΐ σεργεϑεηΐ βοςκβ 45 οζσουργίηρς (ἢ6 
νδοδηΐ Που565, 15 ηοΐ γψγ}6}} (Κη; ἴῃ ἢ0 πγογε εβεςῖνθ ψΑΥ (ἤδη (ἢ18 

οοὐἹὰ με ἢᾶνε γεργεβοηΐϊθα ῃ6 ἀβϑοϊαίε δῃηὰ ἀεϑεσίεα βἰδίε οὗ 16 

Ομοδ ρορυΐοι8 γτερίοη. Τα ναγίουβ δἰζειρίβ ἴο δπηεηά [ἢ6 ἰδ ίοῦ 

4 ὅὃὸ ἵὟε,, ἵνκ]. (“. .), Μαγίΐ, ϑίεν., Βεοσ, νδῇ Η., Εας., ϑῖὰ., ὕυ., Κοηῖϊ. 
ἦ 9.0 Νον., Μαχίὶ, Κοῆι. ἢ υ. {τε819 ἰΐϊ 85 ἃ Ραγῖ οἵ {ῃ6 ἱπίογροίδιεά πλαί(οσ, 
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Ρᾶσί οἱ (ἢϊ5 ᾿ἴης (υ. 1.) 866 πὶ ὙγΒΟΪ πη ΘΟ ββατγ. Ἐ--- τὸν Υαξιυεῖι, 
ἐμεὶν Οσοά, ιυὴῖ! υἱεῖ! ἐποηι απ ἐμνη ἐκεῖν σα ῤιυ"}}}] ΤῊϊ5 πα Βεϊοηρβ 
ψ ἢ ν. 75. ἀπ Πσοτηρ]εἴεβ ἰμ6 εὐϊίοτία! δά ἀἰοη.7 [{ οἰθΑΥ͂Υ σεῖεϑ 
ἴο ἴῃ τεπιηδηΐ οὗ Γυάδῃ δηα ργεβιρροβοϑ ἴῃ οχίϊθ. Ὅλα γείογ- 
δΏς6 ἴο ΓΔ} Βεγα ἰπίγοάτ 85 ἃ ἰογείψῃι οἰθπηθηΐ ἰηίο ἃ οοηίοχὶ 
ΜΟΙ ἰ8 ΘοΠΟΘΣΩΘα ΘΠ ΌΓΕΙΥ (ἢ (6 ΡΒ Π]5π68. “Α]ϑἱῖ,᾽ γα ἘΥ 
564 οἱ ὙΔΆν ἢ 8 ρυηϊᾶνα δοϊνιγ, μοῦ ἀδηοίοβ 6 Ὄχοσγοῖϑα οὗ 
ἢ15 ἔογρίνεμθϑβθ δηὰ τἤογου. ὍΤῇδ ῥγοιηΐβα οὗ γεϊυση ἔγομ Ἔχῆς 

ΒΑΓΑΙΪΥ δοοογάβ ψ Ὁ} (μ6 νΥἱθνν ργεϑθηϊοα ὈΥ ἰῃ6 ψτὶίοσ οὗ ν. ἢ, ὑ8ο 
ςομορἰδίεβ (ἢ Ροβ51 01} οὗ ἀ 48 Ρίουβ ομδβ δϑοδρίηρ ἔγόσω 

[8Π6 ΔρΡΡγοδοῃίηρ οδίδηγ. ἘΕὸγ ἴἢ6 ρῆγαϑε “ἴυγα (μεῖγ σΔραν!,᾽ 
νυ. Ἡ.ΔΒ. τοῦ τ, 22... ΤῊΕ δἰἰεγηδένα σεπάεγίηρ “ἴαγα ἐμεῖς ἑοσίπηθ᾽ 
15 1685 ἀδδηϊΐε διά ἔογοθῖι] Βοσα.ζ 

Το ορεπίηρ 5[σ. οὗ (δϊς ογδοῖὶς 15 ἰη ἰεϊσασησίεσ; [6 σεσηδίηΐηρς ἴσος 

κα οὐ ἴδε σίπα-τγίμτη. ὍΤΒα δ] θη εἰεπγδηῖ5 Ὀεῖγαν μοὶ σἤδσβδοῖοσ ὉΥ͂ 
{πεῖν ἔδέϊυγε ἴο σοηΐοσσῃ ἴο εἰϊδοσ οὐ ἴεϑ96ὲ τγδαβυγεβ. 

νυ. 30. 9.8. ἦς. ὁ Αχ Οὔ ἰεα του ἴῃς τεοοηϑίσυοϊδ Ῥοδ 85 ἰδίοσ 
δΔοοσεἴοῃβ. ὃν. 35. ὁ 5γὸ νσχίδηϊβ οὗ 8 ρἷοββ ὄἼχρίδίηἰησ τς ἀρσυγαῖῦνε 
ἰδησυάσε οὗ 35, ΤῈ ἰ5 ἐπ ροβϑῖθ]ς ἴο 88ὲγ ψϑὶςἢ ἰΐης ργοβϑθηῖβ ἴῃς 51055 ἰῃ ἰΐ5 
ογί χη] ἔοσῃι,. Ὧδε ἰδὶς οτἱρίη οὗ ν. " 18 βῆονῃ ΌΥ 118 οοῃςερου οἱ τε- 
Ἰἰσίοη δὰ Ὀγ ἴδε ἔδοὶ ἰπδὲ ἰξ εν  ἀθηεἶγ δά άγεββοβ ἰ1561} το ἴῃς 518 6}1168, 
ΒΟ 9 ἴῃ6 οοηΐϊοχὲ ἰ8 σοηςοσηοα τἱ8 (δε ῬὨΣ 565. Τῆς βαῖο οὔ- 

εςἤοῃ ΔΡΡΙ] 165 ἴο ν. 175. .ς, Ιηδεςά, οὐ ἴῃς Ξπεηρί οὗ νν. 8. 1, ([ἢ18 ττδοὶς 

ΒεοΠΟΩ ἰ8 ἀεηϊεα ἰο ΖΕρμδηΐδῃ ὉΥ ϑεῖῦν., τ ὮΣς 80. ΟΊ, ὅ4ς, δἰ ει 1268 

νν. 12 δηὰ Βυ. (51. 1893, ΡΡ. 394 7.» ἀηα Οεεοΐ. 80), νν. “1 (80 α]5ὸ 
Κεηῦ. Τδε δυρυπιδηΐ δραίηβς νυν. “-1 ἰ8 (δὶ Βεσοα8 ἰῃ {πὸ σοηυϊηα 

τηδίογ 8] 15τδοὶ 18 γεργεβοηϊδα 8495 βανίης ἀομα ττοὴρ δηὰ ἷ8 ἰμοσεΐοσς 
(Ὠγεδιοηθα τ Ρυηϑητηςηῖ, Ὠοσς 1ϑσδεὶ ἢ459 Ὀδοὴ ντοηροα ὈΥ̓͂ ἴῃς η8- 

οηβ δηὰ ἰζ 15 1π6 τῃδι ἃζὲ ἴο Ὀς ὑρυηΐϊβῃεὰ. Τΐβ, ότενοσ, 15 ποῖ σὰς 
οὗ νν. “-3, ἔοσ ποῖ 8 ποσζὰ οσοισβ ἰῃ 186 πὶ σδαγρίης ΡΒ 1584 τ Ὠδνίης 

ἰηὐυτοὰ 1υάδῃ. ΤΒς δαπὶε Κἰηὰ οὗ δυρυσαθηΐ πουὰ 4190 εἰϊπιϊηδῖς 
Ατλ. 1: 8.:δ. 8:8. 12:12. 21-2. ἩΒΙΓὮ δὲ αυἱΐς σΟΏΟΓΑΙΥ δοςορίοα 85 ραηυΐηα. 
7Τυϑὲ 85 Απιοβ δεϊϊενοὰ (Παὶ ΡΒ: 1564 που]ὰ σαθβοσ ἰη [86 ζεηογαὶ ἀσβίσυς- 
ὕοη δρουῖ ἴο Ῥ6 Ὑτουρδὶ οἰἴδεσ ΌΥ ἴῃς Ρεορὶε οὗ ὕζαγία οὐ ΌῪ ἴδε Α9- 

ϑυτίδη8, 80 ΖΕρῃδηΐδῃ ἱποϊυδ8 δεν ἴῃ ἴ86 πηΐνεγβϑαὶ ἀεναβίδ ἤοη Βα δῃ- 
εὶραῖεβ8. ΤΏ Ρῥσορβεῖβ ψεσε ταθὴ οὗ Ὀσοδα ν᾽ βίοῃ, ποῖ ᾿ἰπιϊ θὰ ἱπ {πε 
ταῦσε οὗ ἰηἰοτοβὲ δηὰ οὐβεσνδίίοῃ ὉΥ ἃ ὑσονίηςοϊδί μοσζίζοη, ὙΆΘΥ ΒΑ 

4 ΤΏετε ἰδ ἢο ξοοΐ τεδϑοῦ ἴοσ ἱποϊυδϊησ (ἰ5 Ὡς πῖϊι ἴδς τεϑὶ οὗ ἴδε γεῖξε 85 δ ἰαῖς δ ἀἱοα, 
885 5 ἀοῦο Ὦν ἮὟΚΙ., Ματγιὶ, νδῃ Ἡ.. 
190 Ἅε., Ῥτευβοδεῦ, Νον. ἮΧΚΙ., Μασε, τ. ϑίον., νυνδὴ Η., ἕαδᾳ., ϑιζ., θυ. Κδῆι. 

Ζ Οἱ ἴδε οτἰκὶῃ διιὰ τηοδηΐπα οἱ (δ6 ῥῶγαθε, νυ. Ῥτευδοδεη, ΖΑ". ΧΥ, τ-- 74. 
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ἴῃς ΒἰΞἴΟΥΥ οὗ 1Πεῖς οὐσὰ ῬδορΪς δζαΐηϑὲ ἴῃς Ὀδεϊκρτουηά οὗ νου] ἀ- ἰβίοσγ. 
Νοῖ οης οὗ ἴδοι ἰοοϊκοἀ ὕροη δῖ5 δ οἢ 85 ἃ ἰἰηρ ἀρατί ἔσο ἴῃς ὑοῦ] 5 

16. Ατωοβ, Τεγειιίδη, ΝάΒυμα, Ηρα κίκυϊ, ΕΖεϊκῖοὶ δημὰ οἴμοσβ ρσορῆ- 

εϑἰεα ἴδ ἀονγηΐα}} οὗ πδίίουβ οἵμοσ ἴὩδπ 1ϑβγαἊε]ϊ. Ζερμδηΐδῃ οδημηοῖ ᾿ς 
ἀεηϊςα Ρρσοροςῖο68 οὗ ἴῃ βᾶτης βοσῖ, 1658 ἴδοσε Ὀς οἵμεῦ δυϊάδηςς δζαϊηβὶ 
ἴδει (ἤδη ἴῃ6 βἰπρὶς δος [πδὶ [ΠΟΥ ἃζε ἀϊτοςιοὰ βραΐηβὲ που-15γαο 168. 
ὙΒδι δε σεϊδίίουβ ρεΐνεε ΡῈ: 1504 δηὰ Τυάδῃ τεσς ἰπ ’Ώς ἀδγ5 οὗ 7οβἰ δῇ 

να ἀο ηοἱ ΚΟΥ͂, ποσ ἀοεβ Ζερῃδηΐϊδα [6}] υ8 Δηγίπίης ὕροη ἴΠδὶ βυδή]εςξ, 
ὍΠ|655 σ᾽ Ὀ6 Δη 8Δ]]υἱοη ἴο ῬΒἢ 5 πο ἰηῆυεηςος. Βυϊῖ  ΖΕΡΒδηδἢ Ἰοοκεά 
ἴον αἀἰθαβίοσ ἰο ὀνοσνμοὶπὶ ἴΠ6 Ψ0]6 οὗ ψεβίοσῃ Αϑ'α, πο βρεςΐδὶ ςδυϑὲ 
που]ὰ θὲ πεεάδὰά ἴοσ ἃ [γοϑὶ Ὠυτ]εὰ ἀραὶηπϑὶ τἴῃ6 ῬὨ 5 η68. 

ΤΠε δυρυϊηδηϊ ἴον ἰσεδίίηρ νν. 1.2 85 ἴἰὴῆε οοῃοϊυϑίοη οὗ οἢ. Σ 15 πῃοοη- 
νἱποίηρς (οονέγα Ηϊ., ΟΑὅπι., Βυ., δ αἰ.). ΤὩς δτβὶ ςβαρίεσ 8 οοσῃ ρος 

85 ἰὶ βιλῃβ. Μοσθϑονυοσ, ἴδ "2 οὗ 29 Ὡδϑὰϑβ βϑουηδ δηϊδοδάδηϊ σηδίοσί δὶ 85 

ἃ 515 δηαὰ [Π]5 15 ΘΌΡΡΙ]Ιεὰ ὮὉΥ 41 (.. ὙὨδ οδίεξ σεϑϑοῦ [οσ οοσα θη 
νυν. 1:2 τὰ ἴλ6 ῥτγοσοαίΐηρ ταῖμον δη {86 ἔο]]ονης οοηΐεχι [165 ἰη ἴπς οχ-, 

ἸΓΔΏΘΟΙ3 τγδίοσα] ἱποοσροσγδαίδα ἰη (818 βος]ου ψὩϊςὮ σδῖίςοβ οἶοϑα οου- 
Ὠεσίοη ἢ νν. 4 5. αἰῆςυ, Τς ἱσεδίμεηὶ οὗ [δἷ8 τηδίοσίὶ 85 ἰδῖς 
Τουλονοβ [15 αἰ ΟΪΥ. 

1. Ἰ ἸφϑῬγη] ὦ, συνάχθητε καὶ συνδέθητε; κο ὦ. (ἀΝε. .. ΗΡ. 

62, 86, 95, 147, 1τ8ς Ὠανε ἴδε νατγίδηϊ, συνδεήθητε, Σ, σνλλέγητε σύνετε 

(ΓΟ ΔΌΪΥ δ ΕἾΤΟΣ ἴοσ σύνιτε). ἮΪ, σοπυεπῆε σοηργερανπί. ΜΔῺΥ τηβ5. 
δανα 1501, σψιδουΐ }, ν᾿ ΒΙςὮ 15 ἴῃ6 ποττηδὶ στ πρ οἱ [μἷ5 ἴοστω; υ. Βδεσ. 

σε. (Ῥ»ορΆ. οἵ 15. οὐ 15. 20"; Ὀυϊ δρδηδοπεά ἴῃ 6 Β.), Ἰφ3 ΦΦΊΏΓΣ; 50 

σε. Βυ. (ΘΚ. ΧΥῚ, 3906), Β0Β., Νον.Κ, Ὧσ., Εδᾳ.ρ, Βεν. (8.2. 
ΧΧΥῚΙ, 165), Κεηῖ. ΗΔ]. νη τὔφικῃη, δῖεν. Ἰσφίργπν Ὃ. Αη- 

οἴδεσ βυφφεϑίίου 8 υϑρ τὔτορτ ὅν, ἀοτίνίηρ "ἢ ἔτοιῃ γ' ϑῦρ “δε Ββασά’ δηὰ 
" ἔτοιαὰ γ' φῇ. ΐδῃ Ἡ. υοὸρλ εὔρη (οσ 1950)). ΒοΙΆἢ οὗ ἴῃς ἔοστηϑ ἴῃ 
Αἴ ατὸ ἀπ΄. ἘῸΣ ἰγαῖαν οοτ θ᾽ δίίοηβ οὗ Οδὶ δπὰ ΗΠὮρο., ν. 15. 20 
ΗΌ. τ, ΤΏ ἀογνδ οη οὗ ἴῃ νΌ. τεπηδίηβ ἀουδιέα]. ϑοιηθ νου]ὰ πλαῖκα 

ἷξ ἃ ἀδποτηϊηδνα ἔτοπλ ῇ, “βιυὉ]6,᾽ τισδηΐηρ “ἴο χαῖδμοσ βία ]ς, 5:1 οἶς 5, 

εἰς.᾽; θαϊ ψΏεΩ 50 υβεᾶ ἴδε οὐ]. Φ᾽ , 12 ΟΣ ὈΣΣΡ δἰ γδγβ δοοοσῃρδηΐδβ ἱξ, 

--α ἴδοϊ ψ ΕΘΝ 5θεπ8 ἴο ροϊπΐ ἴο 186 νΌ. 1561} 85 Βανίηνρ ΟἿἹῪ ἴδ 5' τὰ ρ]6 

τηοδηΐηρ "ΤΟἸΪες,᾽ “χαῖδεσ.᾽ ΤῊ δΔὴΥ οδ586, ἴ!6 νὉ. σδπηοὶ 6 δοσὲ υϑεὰ 
ἀεπουληδνεϊγ. νδη Ἡ.᾽8 στεδαϊῃς σοηηεςίβ ἢ γ΄ ΤῸ ΟΣ ΦῸ, οοστϑ- 

δροπάϊηρς ἴο ἴῃς Αταθὶς ων “- ΠΙΩΘηΒΌΓΑν ̓; δυΐ ἴδ6 Σεβυ  ηρς 5688 

8 ΒΑΤΟΙΪΥ 58 15ϑοίοΥΥ σπου ἴο ψγασσδηΐϊ ἴῃ 6 ποοββα ΣῪ σπδηρε ἴῃ Ροϊηῖ- 

ἴῃς ἱπνοϊνεὰ, Μδυ. διίδοδοβ ἰὰ ἰο Ὁ (-- Ασδρὶίς υ"»5) δηὰ το οσβ 

“Ῥεῃὰ γουγεβοεῖνεβ᾽; Ὀὰϊ ΠΟ βυςἢ ΥὉ. οσοῦσβ ἴῃ Ηδςῦ. δηὰ ἴῃς Ασδϑὶς νῦ., 
85 Ὦδν. ροϊηΐβ οὖ, 15 ἃ ἀεπομιηδίϊνς, τλεδηϊηρ ποῖ “Ῥεηά᾽ Ὀυϊ “δες Ὀον- 
δηδαρεά᾽ οὐ “ὃς ουτγνοὰ ἴῃ ἴῃς Ὀδοῖς.᾽ ϑιεὶ. βυρχεβῖβ ν΄ οὔ», ςοπηεςίεὰ 
νὰ πῦρ, “δε Βασά.᾽ Ἐπ. ὑσγοόροβαεβ ἴἢς Ασδιη. γ' νυ --- “Ὀς οἱ ά,᾽ ψἱ ἃ 
δυρροδβεα Ὁσίσηδσυ τησδηΐϊηρ “Ὁς τὶ οσεά,᾽ δηὰ σεημάοσβ “ἴσῃ Ρα]ς.᾽ Βυϊΐ 
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ποηδ οὗ (δεθε '5 τῆοσε [Ὦδη ἃ Ὀδτισεη ςοη͵δείυτςε, σον  ΐηρ πο βυϊδθ]ς 
τηεδπίης.---05) κἢ] Φ τὸ ἀπαίδευτον; 580 ὦ, Ἐ ποη απαδὶϊς. νδη Ἡ., 
ο]1. ὦ, ᾿ο.) κ᾿. βοῦν. ἠδ κ'ὶ Βεν. (,. ς.), ἢγ) κῦ (γ΄ η09). ὙΤΒς 
τοοβί ἰδυῖα ἐχρ δηδέοη οἱ ΑΙ '5 Ξυρρεβίο Ὁγ ΟΑὅπι., νἱζ. Ασϑ- 
δῖς Ζς:7 ἴῃ ςἸΔβ85ϊςαὶ 5ρθεςἢ “-- “ουἱ ἃ (Ὠτεδα᾽ ΟΣ “εςἸρ8ς ἰδς βυη᾽; δυϊ ἰη 
(δε οοἰϊοᾳαίΐα!, “ἴο χεδυβ,᾽ "αἰδαρροίηϊ, “Ρυὶ ἴἰο 5δηγα᾽; ἰπ ἔοττης ΙΝ 
δηὰ ΝἼΠ ἰ πλοβη9 “Ῥςε ἀἰϑαρροϊηίεα,᾽ “5ἢγ,᾽ ογ΄ ἰπιϊ᾽ (ν. ϑρῖτο᾽᾿ 5.4 γαδὲέο- 

Ἐπρ σι Ῥοκαδιμαγγ). ΤὨϊΐβ τηρδηΐης 88 ροβϑὶθ]ς ἔοσ ἴς Ἡδοῦ. 15 Ξυρ- 

Ῥοτγίεά ὈΥ ἴδε Αταπι. γ' ψὨὶςἢ πλοβῃ8 “Ἶοβς οοἰουγ,᾽ “Ὀς δϑμαχηδά᾽ (υ. 
7]εγυβδίο Τασρυ οὐ Νυ. 12}4 5, 3ς. 697). ΒΑ, Σἐγνιοίορίξονα 

«διμαΐεη, ὅσ, ἀεγῖνεβ 1 1655 68.51}}γ ἔσοταηι δὴ Αγαρίς ᾧ57 “-ὶ “Ὅς ορργεϑξεςά;, 
“ΔίΠςιοά.᾽-Ὦ. Ρπ τ] Ἐά, τ γπῃ, α΄. ἴδε Ἰεϊξετβ πρὶ (τὰ ἃ 5ἰῖσαι 
οὔδηρε ἴῃ (ἴῃς βοοοηα) ἴο ὑσγθοθάς τῷ, ἘῸΣ βίγωι ασ ἰγαπβροβὶ ἰοηβ, οὔ. 
Αἴ. 313, ΟἽΣ ἴοσ Ἴ25; Ηο. ς3, ὉΜῚ ἔοσ "ΜῈ; 78 ἹΠΌΨ᾽ οσ ΠΡΌ"; σο", γι 
ἔος τῦψ; 1318. ΜΉ Ἰ ἔοσ πκ. ΤῊΪ5 τεδαϊΐηρ δοοουηῖβ ἔος 8}} ἰῃς εἶε- 
τηδηΐϊϑ ἴη ΑΒ, ἀο68 ΑΤΑΥ τὶ ἰῃς τασὸ υβδρὸ οἵ δὴ ἰπξ. σβῖσ. τ ἢ ΟὉ (ουπὰ 

Ὀεβ 68 ΟὨἹΥ ἴῃ Ηχ. 218), Βηἀ5 δἢ ἐχδςΐ ρβᾶσα]]εὶ ἴῃ 15. 2905 (σ΄. 4015), 15 ροϑ- 

ΒΥ βυρροσγίοα ἴῃ μαζὶ Ὁγ ὦ ὦ (υ. ἐ.), δηὰ γίεά5 ἃ ᾿ΐπε οὗ ἴῃς τσ χδέ 

Ἰεησίη δηὰ βἰσυεῖΐυστο. ΟΦ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς; 5: τα] τὶν ὦ οσιῶ ᾿,Κ 

στ. (Μοραιπεολγα!, 1887, Ὁ. ςο6), πιπτ κῦ. δεῖν. Ἰοπ. Ἶε. κ᾿ 

γι πΏ; 80 ΟΑϑι., Οοσίξω. Οσ,, (Β., Νον., Μαγῇ, Ηδὶ., Ὁσ., ϑίεν. (δὰ ἀ- 

ἴῃς Ὁ02), δα. (οσα. κῦ), Εοῖὰ., θυ., Κεηῖ. Βαῖΐ (1) [ῖ5 ἰηνοῖνεβ [Ὡς 
ἱπτοάδυςέοη ἰηΐο οεἰδββϑῖςαὶ Ηςεῦ. οἵ ἴῃς υϑᾶγε κῦ 0.3, ποῖ ἑουηά οἴδεῖ- 
τἶῖϑε οχοορί ἱπ ἴδς ας χ'ο55 ὉροΟῚ [15 ραββαρσε, ψὩΪΟὮ ἱσιτηθηϊδίοὶν ζ0]- 

Ἰονγβ; (2) ἰΐ ἀοθβ ποὶ 54 ἰ3έβοίοσι]Υ δοοουηῖ ἔοσ οἰ ἴμοσ (ἢ 6 Ἢ οτ ἴδε ῥ οἵ ΑΙ; 

(3) ᾿ε γε 5 ἃ ᾿ἴης βδοσίεσ [Ὡδη ἴδε πηδᾶβυγζε βεῖ ὈΥ ἴδε οοπίεχί; δηὰ (4) 1 
5. ΌΥ πο τϑδδῃϑ8 ςογίαίη [δαὶ 1ϊ σερτγεβεηΐβ ἴῃς ἱεχὶ [μαι ἰδὰγ Ὀείογε ὥ, ἔος 
ἴῃ ἰηΐ. εοηπϑίσυςοη οὗ Φ 5ΞυρσρεΞΞ 48 ἴη 115 ρτεβεηΐ ἔοστα ἰη (μδὶ γενέσθαι 
τας εαϑὶγ ὃς ἴδε τεπάεγίης οὗ ΠΣ ἴῃ βυςἢ ἃ ἀϊβῆςυ!ς οοηϊεχί. ΤΈΣ 
ΟΟΥΓΟΡ ΟΠ ΤΩΔΥ Εαϑ 1} δηϊθάδίς ὦ. Βεν. (ἰ. ς.), ῥῃ γιὸ τα “(δεξοσε) 

ἰδε δρροϊηϊεά ἔπλς 8 δὲ δὴ εηά.᾽ Βυ. (51, 1803, Ρ. 306), Ὀρὴς! γινκὺρ 
(υξἷπς ὥσβϑὲ Ἰεϊζεσβ οὐ 7)03).---ἰοῦ 7102] (ὦ ὡς ἄνθος - γ}» οΟΥ ΥῊ;. 

Βεν. (1. ς.), Ὀνν δ γ ΥΚῸ "». ὙὉδὲα ΟὨΪΥ ρΡοββίδε σεπάοσίηρ οἱ ΑΗ ἴῃ (15 
οοηΐοχι ἰ8, “Ἶἶἰκε ομδΗ ἃ ἀδὺ 868 ρϑβϑϑοὰ δα"; θυ [815 158 8] 1οροῖδοσ 

Ῥοϊη!1655.---- Ἴ2}}}] ὦ “« Ἴ2}; 50 ὁ Ἢ ΘῊ; α]ςὸ Οσ., Ὑε., σθαι, Οοσίξα., 

Οσ., Β., Νονυ., Μασί, θσ., ϑίεν., δρ., Κοίἢ., θ.... Βυ. 37. νὴ Η 

πλ2 7. Ηδὶ. (υϑίπρ [0]]. Ὁ.) Ὁ512}».--οὐἍ}Ὁ ὁ Ὦ ὥθ.ΚΔ.0 ΗΡ, 48, 233 οπι.; 

80 ΘςὮν,., στ. νε., Οοσίξω. 68Β., Νον., Μαγῇ, Ὁσ., δῖεν., νυνδὴ ἢ., θυ... 

ΘΗ μὰς ἴἴ ὑπο δϑίογίιβκ. ΑἹ ἰς Ξυρροτίεοὰ ὃγ ΟΥ͂ ΗΡ. 22, 36, 40, 42, στ, 

όα, 68, 86, 87, ΟἹ, 95, 97, 114, 147, 153, 185, 228, 238, 14ο.---κ' ὉἼ23] 
ἘχρΡ σα Ό]6 ΟὨΪΥ 88 ἃ βίσεηρίμβεηοα πορδῖνε, (68.}1}5.; ΠΟΤὮΟΓΕ εἶκε ἴῃ 
(δς 1151 οὗ δἔίγ-οης οςσυττοηςεβ οὗ Ὁ ͵58 ἃ βεςοηά περὰνςε εἰ ρ]ογοὰ πὴ ἢ 

ἱ, ΤΈΣ δοουμουϊδήοη οὗ ρδγίῖοϊεβ 15 ομβασγαςίεσιβῆς οὗ ἰαῖϊς Ηδςῃ..--τἰτα 
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ΚΝ] ὦ ὀργὴν, ΔΡΡΑΓΙΕΠΕΪΝΥ οἵα. ἢν; 80ὸ ὦ. Ἑδρ. βυῤρϑετυϊεβ Ὁν οὗ (86 
Ῥσεςβάϊηρ εἶδιυ5ε οἱ 4 ἴον "π.---κ Ὁ0] ΗΡ. 86, 147, 228 “- ἣν ἸΥΠ Ὁ". 

8. νὉ,] Καῃη. 139, 2: ὯὋ;; ο΄. ἘΠ γ., 'ὍΧ; 830 Εδζ..---Ἴνῇ] ὦ οἵ. δηὰ 

ΤΕ ΟΙ5 Γ 85 ἴτην.; 80 (Ὁ; θυΐ [δϊ8 15 Ξοδσςεὶν ἰῃ δοοοσγὰ τ ἴῃς ροβι ἰοη 

οὗ "5.-ὐνο} Οτ., ῬΆ. πτορ 0] ὦ κρίμα. Σ δἀάς αὐτοῦ ὑπάετ 89- 
ἰοσῖς κ-- ΟΣ 1ΦΡ2] ΟΥ̓ καὶ δικαιοσύνην πραοτ.. .. ἩΗΡ. 416, 97, 228 

ΤΆΤ. ΟΠῚ..--- Ὁ} 1902] ὦ καὶ ἀποκρίνεσθε αὐτά -- μγγ. ἯΡ, 2422, 

σὰ, 62, 86, ος, 147, 18ς, 240 Ξι ρροτὶ 44.---΄" »Ν] Μαγί ἸΒΝν, οἵὰ. ""; 50 

5ῖεν.. --ἄ. π2}}} ὦ διηρπασμένη. ΗΡ. 62, 147 διεσπασμένη; 86, ος, τᾶς 
δισπαρμένη. Αᾳ4ᾳ. Σ Θ ἐγκαταλελειμένη.--- τ Ἢ} Ο ἐκριφήσεται -΄ 

ῬΓ; 30 ϑοῦνυ.. Κοϑῃη. 30, 89 Ἴφ ων. Οτ. πυτιν, Βδομβος (ΖΑ. ΧΙ, 
:δ8ς 1), [011,ὄ ΑΒ νὰ Μεγνϑη ἴθ Οδηδῃ, πῆσν. ϑοῦν. (ΖΑ͂. ΧΙ, 

26ο Λ), τνῦὍο..--ὅ. 53π]| ἯΙ. Α4ΟΕ. 11,232 7. δ3Ρ; ο΄. Α58γ. ἐπα 
καδαὶ ἰανεῖνε. ΟἾΪΥ Βοσα δηὰ ἴῃ ν. " 15 'π υϑεὰ 1 Ὁ"; εἰϑενεσε ἰὰ 15 
Ὁ, ἡπ, 6. Κ. Ὁϊ. 1] 768. 477.--.-Ὄὸ00] ὦ πάροικοι --- νὮ, δίεν. ")5.--- Ὁ 1] 

Φ Κρητων. Αα. Σ Θ Κ΄ Ἡ 4] ἰτεϑδὶ ἰξ δ8 ἃ φοσγησθοῃ πουη δηὰ Ἴοππεςὶ 
τ σῖὰ γ΄ πο, “συϊ,᾽ 6. ξ. "ἀοϑίτογοσβ,, "ἀεβίτυςοη,᾽ εἴς. Ἑά. Μογετ, 

δὲς ]:γαοίεη πὸ ἑἦγε Ναολδαγείάνερεε, 221, βϑυρσεβῖβ 6 ροβϑβὶ 11} οὗ 

τη 8 δῃὰ ν Ὀεΐηρ βυγνῖνα]β οὗ ἴῃς ἤδτης “ΖΑΚΚασὶ Ὀοτης ΟΥ̓ 4115 δπὰ 
Κιηβυγδη οὗ ἴδε ῬὨῈΣ 3 η 658 ἰη ἴῃς ἵνγο ἢ σΟΠΙΌΣΥ Β.Ο.; 80 δ]9ο (ες. ΕΒ. 
όρο ,.. Βυῖ (δε ἰοἰὰ] 1058 οὗ δὴ ἱπἰτ8] σοηβοηδπὶ ἔσοιῃ 8 ἔογτη τ ἢ ἃ 

ἀουθ]οὰ τὶ ἀ]ς ταάϊοαὶ ἰ5 νεσῪ ἱπιρσοῦρδῦὶς δὰ πὶϊδουΐ ῥᾶσα]]ε].--- 
Ὁ9.0}}] θεῖν. 9; 50 Ἧε., Ρχευβοβεη (ΖΑ 7. ΧΥ, 32), ΟΑϑι., Νον., 
ϑς., Κεπῖ, Βυῖ (δε δι ἄσγεβϑβ 15 ἴῃ σεϑὶν ἴὸ ἴῃς ΡΒ 5ι1πη65 88 ἃ ὑθΟρΪΘ 
ταῖμεσ ἴμβδη ἴο ἴδε ἰΔηά.---1»}2}] Βενν. (}. 6.), ΓΤ) "», “ἴοσ Ὑ}} θὲ δ!οιϊεά.᾽ 

-ὙΝὶ 6. “ὦ γκ..- Ὑ ΣΝΠΙΪ ὦ - Ὁ5.---; Ῥυΐ, 85 δοῦν. 885 β5βονῃ, 

δ ἸΝῸ δἰ 5 [0]]. 8 Ιοςαὶ ἀεϑί στιαιΐοη, ἤενοσ ἃ Ῥεβοῦδὶ οης; μεηςο Δ 'ἰ9 

Ῥτείεσγα]θ. ϑδῖεν. οὔ. 5. Νοῦν. Ἴ.32Νπ). Βενγ. ΠΓ ΝΠ (7).--ΊκῈ} 

ΑἹ ἰπἰθηϑδοά περδῦνε ἴῃ δ εἰγουτηβίδη 4] οἶδυβε ἐχργεβϑίηρ τευ]. 
6. πρν] Ἐά. πη; 50 881. (ἰη 55.), Μαγῦ, Νον.Κ, ἕας., Εοιῃ., θυ. 

Κεηΐ, Οογίξαι.. νη, δῖεν. 255), Βδοῆ. ψουἹὰ ἀεσῖνε ἔσοση Ασδπι. 

ἼΩΝ δηάὰ τδῖα ἰἴ 5“ ΠΝ21; θαυΐ [818 σοη)δοίαζε [858 ὯΟ0 χεὐἀδουηίηρ ἔδδ- 
ἴσγεβ. “5 σϊρῶϊ ὃὈς6 τεϊαἰ πο 858 σεζεστίηρ, τ ἃ ομδηρε οὗ ρεζβοη, ἴο 
(ἢ ἐογεφοίης “ο γμ; θυὶ ἂς οἴδηρε οὗ ἰεχὶ 18 5 τωρ] ογ. --- "Ὁ 0325] Οὐ. 
83 ἃ οςοττεςἝοη οὗ ΓΠ ἴῃ ν. 7; 8οὸ ὦ δηὰ ϑοῦν., γε., 58:4., Ῥγδυβοβοη (. ς.), 
Ὧδν., σΑϑη., Νον., Μασγᾷ, δῖεν., νδὴ Ἡ,., Ὁσ., Εδᾳ., 5:Κ., Εοιῃ., Ὁυ., 

Κεηί. Αᾳ. τὸ σχοινίσμα τῆς ὡραιότητος. Σ. τὸ περίμετρον [ἢ] τὸ 

παράλιον. ΒΔΟἢ. ΠΝ 2 Ὑ.--- ἡ] ὦ νομὴ. Ἢ γεφμίες. Νον. Γ. Ὅτ. 

; 50 δῷ. Α8 Βεῖὲ ττίτοη, ἴῃς ἔοστῃ ἰ8 ἅπ.; εἰβονῆοσε ΓΚ). 1 

ΜΆ ἰς οοἴτοςῖ, ἴδ ἔοστῃ ἔμ χη 5:68 ἃ 5ἰρτιίβοδληϊ πἰηΐ 45 ἴο [δες ἔοτος οὗ 1 
ἴῃ Ῥχγοπυποϊδοη (Θοῦνν.). ΑἩ δηδίοροιβ Ὄχοῆδηρε θεΐνεοη Νν δηὰ "͵5 
ψ6}} Κηόνχη ἴῃ Ασϑτ.; οὔ. 6. ῥ. ἸΝῪ δηά 1. Ὁ (Ὁ η. 238) δηα 3Ν2 ἴοσ 32 

ἴῃ ΕἸερβαπίης Ῥαργυτί, (, 2 (ϑαγος δηὰ ζονΐεγ). ὙΠα βυπίαχ ἤεσζο, ἢ 

") 8ἃ5 ἴδε ἔτβί οὗ ἴτο σβίγβ. ὈοϊΪὰ ἀεβηδὰ ἀἰτεςῖ ΟΥ̓ Ὁ5ΡῸ 5 ἀἰς. 52) 
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δ. Ὠοΐ ἃ 5ίτωρὶε ὑσοαϊοδσίῖς (ἔδεσε θείῃ πο οδβς ἱπ ΟἿ᾽. οὗ ἃ ρἷαγαὶ ὑγεά. 
οοπηοςοϊοὰ τ} ἃ 55. βυδ). Όγ ἴδε οορυ]4), θυ δὴ δος. δέϊοσ ἃ νῦ. οἵ θ6- 
οομίησ, ΠῚ Βοτα Ὀεΐην εαυϊνα]εηΐ ἴο ἢ πιῇ (5. ν.).--Ὦ}Ἡ ΟΥα. σῖὰ 
Ἕ α5 ἃ νατίδηϊ οὗ γ); 530 Βόδιης (ΖΑ͂ Ἧ,. ΝἾΙ, 212), ϑεῦν., 59., Οσ., 

Ὦχαν., Οοσγίξαι. Μασί, δἷεν., σ. (Ὁ), Νον Κ, ἕαρ., Εοιὰ., θυ., Κεπῖ. 
Φ Κρήτη; 5ο Ὁ. Βδςῖ. π'φη) (ἴοσ "5. 2). Εν. ἀεγίνεϑ "2 ἔσοσα Ασ., τοῖγ, 
κοΐῃς ονεσ ἰηπΐο τοῦ, σι βδῆςς ὃ 5“ “ποβῖὔ; βοῆςς "2 "αἰ “Βυῖα,᾽ “οοἶβ᾽ (50 

σάϑιῃ., Κεηῦ). Βιυῖ ΘνΕῚῪ βίερ οὗ 18 ῥσοοθββ ἰβ δἱ ἔδυϊ, Τὸ ἰδκε 
ΟἿΪΥ ἴῃς ἰα51---Ἰὸ 828 ἢο σοῃπεςτίου Ὑ1 τυαξαμα, Ὀὰϊ σοπλεβ ἔσοπι 1), 

ΜΙΟὮ ἴῃ Α55Υ. -- “ςοἹ},᾽ σι] υρ᾽ (ν. Τομηκίοη, 74.0.5. ΧΧΙΧ, 224 7.). 

ΤΈς υδ0Δ] ἀεγίναξου οὗ “9 58 ἔγομι [19 "αἰχ᾽; Ὀυἱ 5βίηςε νΌ. 18 φοσζσηοῃ 
(τς οοουστθηςα5), ᾿ξ ποιὰ Ὀ6 βίγσδηρε [δαΐ (8 ΒΒουϊὰ Ὀς ἴῃς ΟὨΪΥ οὐ- 

εὔστεηος οὗ ἰῆς που. ΗἸἹ., [0]1. Ὁγ Ηδὶ., ἴσαςαβ ἱΐ ἴο Ὃ "- “ραβίυσε᾽ (σ΄. 

Α58Υ. ἀϊγῶ «- ἐτονε᾽), θυ ἴδς Ρ]. οὗ Ὃ 5 ὈΥὋ (8. 37)").--Ἴ. "2γ] Ἐά, 
ὉΝ 21, 85 ἷῃ ν.", νι ὦ ὦ; 50 Ἧνε,, Ρτευβοβοη (ΖΑ͂ 7. ΧΝ, 32), 
ὟΑΙ. (4(Ο0Ρ. 1Π]|, 232 7.), Νον., Μασγῇ, Ὁσ., νδῃ Ἡ., Εοίδ., ἕαζ. θυ.. 

ΘῊ Ξυρρ ϊεβ Ὁ ὑμᾶσ δβίεσίβις. Οσ. [32 (Ὁ). Οοσγίξαι. οῃη.. ὅϑ:Ὦν,. 
διυχρεβὶβ οἵη. δῃὰ σεδαϊΐηρ ΠΏ) ἔοσ τι, ὙὨα δῦβεηςς οὗ ἴδε ἀσί. ροϊηΐβ 
ἴο ἴδε οδῖσ. τ]ὰ Ὀν οὐλ. ΌΥ οστοσ. 488 δὴ οὐἱγ θὲ σεηδεσεά, “δηὰ ἱἰ 584]} 
Ὀς ἃ ρογοῃ ἔοσ ἴδε σουγηδηΐ, εἴς.,᾽ [δς 5ιν). Ὀεΐην ἴδε '"π οὗ ν. 9, ἴδεσε 

τοδίεα 65 ἔδια., δυῖ Βεῖὸ 85 πιδϑ8ο..---ὍΠ Ὁ}}] ἘΔ, ὈΝ ὑγ; 50 Ὗε., Ρχεὺ- 
δου, ΟΑϑπι., Οοσῖξα. Νον., Μασε, Ὁγ., δῖἊεν., Ος.,ρ 811., Εοιδ,, 

Κεηι. Βδοῖ, οὐ}. δὴ Η, τῷ υὖγ. Νον. δηὰ Μασ τὰ. "" ον" ὃν 
δηὰ ") "032.-ῆὴν 2 Ψ2 ΤΌΡΦΙΝ 1022] ὦ δα 8 ἀπὸ προσώπου υἱῶν ᾿Ιούδα; 
80 ΘῊ μυϊ ἢ Ιουδα υπος δϑίεσιϑὶς. Οὐδ μδ58 ἰῃς δά ἀδά ρῆσαβς Ὀυΐ υηὰοσ 
δὴ ονοἱυ5; ΗΡ. 133, οὔ. 811 οὗ ἴ. ΟΑϑπι. βϑιιρροβεβ (Ὁ ἴο σερσεβεηΐ 8 
τειηηδηΐ οὗ ἃ ἰοβί ἴπ6. Ἐκ 2 223, ϑ.δν,. βυρρεβὶβ 1γ0}3; Οσ. ὈὙ 32(); 

ΟΒ., 33. Μασ οἱ ΕΚ 85 ἃ ἰδίες δα ἀϊάοῃ δπὰ σεδάβ, ΓΊ2ἼΠ3 
ΓὮΥ δ ΟΣ 2 Ἴ3; 80 Νον ἈΚ, εν. οἵα. "Ν 1023 δηὰ διά 5 ἢ Ὑ δέίεσ 
ν, Ἑδφ. οἵα. "ν δῃὰ γεδὰβ Ὁ)7,223.---ὈΓ5}] ΟΥ̓, ταὶ ὈΓγλ:Ρ;; 80 ἴδε βίαπάδγὰ 
ἰεχί 'ῃ Νυ. 2139 δηὰ ρΕΙθδρ5 ΕΖ. τόδβ; οἰϑονοσο". 18 οὔἴεσοα δ5 Κι. ἴω 
εἰενε ῥδββαζεβ (8 585 Οτ.) δηὰ 85 Οἵ. ἰπ ἴῆγος ραβϑαροβ ("ἢ 1.85 

Κι). Τδε ἐγοαυδηςοῦ οὗ ἴῃς δος. οοζ. ἴῃ ΗδΡ. ἔβνουϊβ 4 ἀεγίναϊ(οη 

ἔτοτῃ 31}Φ σαῖμοσς ἴδῃ 2 Φ; Ὀυΐ δὴ δος. οὗ 5'υ}]ας δουπαὰ σδῪ ὃς σμοβεη 
ἴοτ ἴδε 56ἴκε οἵ δβϑοῆδηςς σδοσε ἴβοσα οδα Ὀ6 0 1δουρσῇῃί οὗ δ δος. οος.; 

6. (. ῬΒ. 107}, ἼΩΝ γγρ; Να, 2418, γῦῳν ὉΠ; 18, 219. Ὁ, γκῇ γὴν»; ΕΖ. 
175, ὭΡῚ θέ ρν. 
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ὃς. ΤΗῈ ΡΙΝΙΝῈ ΝΕΝΟΕΒΑΝΟΕ ΡΟΝ ΜΟΑΒ ΑΝῸ 
ΑΜΜΟΝ (259. 

ἴῃ ἃ βἰηρἷὶςε 5.Γ. οἱ 5ἰχ 1π68, 86 δἰςπἄς οὗ ΜοΔΡ δηά Ατηπλοη 

ἰοναγτά Τυάδἢ ἴῃ ὨΘΣ σα] ΓΤ 15 το] δὰ δηᾶ ἰἢ6 αἶτε ἀδβίγυς 00 
οὗ θοϊἢ Ρδορ]α 15 ἰοσγείοϊὰ (νν. ὅδ" . 1,8ἴ6γ παπᾶ ᾶνε Ὄχραπάεά 
(ῃ6 ογδοῖὶς δηᾶ ταδάδ ἰξ ἰογεῖ}]} [86 που] ά- τάς ἀοτηϊηΐοη οὗ ὙΔῃ- 
νεῖ (νυν. 15), ὙΒα δμῦτγε βοοϊοη Ῥεϊοηρϑ ἰο [6 ρΡοϑβίεχις ἀγα. 

! ἩΑΝῈ δΒεαγᾷ [δὲ Γερτόδοῦ οὗ Μοβδὺ δῃὰ ἴῃς σεν] ης οὗ τὰ οσΠάτγοη οὗ Ατησηου, 
Ὑ Βεσεν τ ἸΟῪ δανε οαϑῖ ΣΕΡΓΟΘΟΣ ὉΡΟΙ ΤΥ Ὀδορΐὶς δηὰ νδυηϊοὰ τ Βμεηγδεῖνεβ 

δαδίηδι [εὶς Ὀογάδσε. 
ΤΒοτοίοσο, 851 [ἰν6--ἰξτ β ἰδ οσχδοῖα οὗ Ὑδενεϊ οὗ Ββοβῖβ, [86 Οοὐἁ οὗ [5γεο]--- 

ΘΌΓΕΪΥ, ΜοΟΔΌ 584}} Ὀδοοσὴς [κε ϑοάοια δὰ ἴδῃς ςμάσεη οὗ Απισοου [ἴτὸ αο- 
ΤΟΣ Ὦ, 

Α Ἰδηὰ ονεζσυῃ ὮΥ̓͂ τεδαβ δηὰ 541}1- 115 δηὰ ἃ ἀδϑοίϊδιτίοη ἔοσ ἐυεσ. 
ΤΕ σοπληδηϊ οὗ ΤΥ ῬΘΟΡΪδ 581} ὈΓΟΥ ὑροὴ ἴδοτ δηὰ ἴδ σοσηδίηδεσ οὗ ΤΥ πᾶ» 

οῃ. 5811 ἰδίκε ὑῬοβϑεββίοῃ οὗ ἴ8εηλ. 

ΤᾺΣ ογδοῖς δραϊηϑὶ ΜοδΡ βηἀ8 ρϑγα]]εβ ἴῃ Ατὰ. δ᾽ ἢ 18. τς, τό 
7.5. 48 ἘΖ. 2.5 5: δηά ἰῃαἱ ἀραίηϑὲ Αἰηγηοη ἴῃ Απὶ. 1 Ὁ 76. 491. 
ΕΖ, 25. 7; Ῥαυΐ {86 Δα οουρ]δὰ ἰορεῖμεγ ἃ8 ῥδγίῃειβ ἴῃ βίῃ Οπ]Υ 
ἢρτε.--ῶῦΚ. 1] λανε βεαγά] ὙΔΏΘὮ βρεακ8. Ῥεγῆδρβ (6 ἰαησυᾶρα 
Ποτα ν88 βυρρεβίοα ὈΥ 158. 16" (ς΄. 272); Ὀυϊ ἴῃτα 15 μοὶ ἴπ6 5]'σῃῖ- 
αϑὲ στοιηὰ ἴοσ βιρροβίης ἴ6 σΟΪ]6 ογδοὶα ἴο ἢανε θεθὴ Ὀοστονδὰ 
ἔτοτῃ 15δῖδῃ δηὰ Ατηοβ.--Τ ς γεῤγοαοῖ; οὗ Μοαῦ αμὰ “}:6 γευϊϊίηρς 

οὔ 6 ΑηΡηομ 65] ΤὮδ ἰδυη5 τηϑδηΐ ἃγῈ Ργοῦ Δ ΌΪΥ ἴῃοϑε σεβοηϊθα 
ἴῃ ΕΖ. 2ςὉ δ. 576. 4835. Το [4]] οὗ ]ογυβαίθτι ἔυγη θὰ οςοᾶ- 
β[0ῃ [οσ 81} [86 ἔοοβ οἱ Τυ δῇ ἴο Ἔχι] ΟΥΟΣ ΠΟΙ δηὰ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ΠΟΥ 
ἀἰά ποῖ [41] ἴο ἱάρσονα 36 ὁρρογίυηϊτυ ἴο ἰμ6 }}; οὐ, ἘΖ. 352 
ΟΡ. 3, ἌἼΒε οοπάυςὶ οὗ Μοεδῦ ἰοναγὰ 1βγδοὶ μδά βεϑὴ Ἵμδγδοίογ- 
ϑεα ΟΥ̓ 1ηϑοΐθηος δηᾶ διτοζᾶηςοε οἡ δ ἰεδϑὶ οὔθ οζοδϑβίοῃ ἰῃ ἴδ 
ΘΑΙΙΥ ἰβίοιγ (2 8. τοῦ, σύ. 15. 25). Ὑτδαϊοῃ δηά Ὠἰβίοσυ ἀουθί- 
658 ἰγοδαϑυγεαά ΤΏΔΗΥ ΟἴΠΕΓ ΤΕςΟ ΘΟ οη5 οἱ ἱμά!ρη] 168 δηα ΒοϑΕ]}- 

1168 δηἀιτεά ΌὈΥ [5Γ86] δἱ [6 ἢδηἀ8 οὗ ΠΕΣ ΠΕΡ ΡουΓβ οὐ (ἢ οαϑῖ; 

ζ΄. 7ὰ. 315. χ7ὲ Ὁ. 8086 12 ᾽ς, χα, 1447 5. 8᾽. 3. 15 1το-τ2, 2 Κ. 
4.4. 1χ202.,Χ ΑἸη. τ᾽515. ,.8.} (ἢ, γο' γ68 γ᾽ 76. 401 Ζ.. Βαϊ ἴἰ 15 
δρϑυγὰ ἴἰο αἰιίρθυία [Π6 Ργορο ἶ8 ΔΏροῦ ἤοῖα ἴο ἴῃ6 οδη 68 Γὸ- 

4 Οομίγα ἂς Ὗ'΄.͵ Ἐπ... 

«.» ,“  “- 

4 
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οογάδα ἴῃ Νυ. 22-2ς. Τα Ργορῆοῖβ όσα ἴοο νἹίδ ΠΥ οοποογηοά 
νὰ ἰἢ 6 Ῥχο ]ετ5 οὗ (πεῖγ οὐ ἃρα ἰο θὲ Βαγρουγίηρ το πθηΐ 

ΟΓ ἰῃγεδίεηϊηρ ομϑβοσηθηϊ ὉΡΟῚ ζογεί στ οῦβ ἰοσ οὐ πλ65 ἰμδὶ Π84 
Ὀδδη ουανγοὰ ἴοσ σδηΐατγὶ65.--Ἰῦ}ὁλογειυΐ ἐμεν κάνε γεῤγοασἠδα πὶν 
έορῤίς αμπμά ναμπίοά ἐπεριδεῖνες ἀραΐηεὶ {ΠΕ δογά 67] ΤῊΪ5 ϑρ  γὶϊ οὗ 
ΤΕΥΘΏΡ6 [ῸΓ 1Π}0Γ168 ἄοης ἴο ΓυἀΔ} 15 Ἰη τηλγκοα σοηίγαϑὶ ἢ (ἢ 6 

Ὀτοδά, ῃυμηδηϊίαγδη θα ηρ οὗ Ατηοβ, ῃοϑα ἀδηπηοίαί 0.5 οὗ ἴοΓ- 
εἷσῃι παίϊοηβ εγα θαϑθα ὈΓΙΠΊΔΓΙΥ ὉΡΟῚ ἴῃ ΕΓ ἐχοδϑϑῖίνα σγΌῸ Ὁ ἴῃ 
[6 νἹο]δοῃ οὗ στεδὶ Ἀυτηδη ἰὰτν5 δηα συ ϑίοτ5, γα μον ἴπΔη ὉρΟὴ 

[ες τϑεσγε ἔδοϊ παΐ [Π6Υ δὰ 1η]υγεᾶ ἰἢ6 Ρτορῃοι᾽ 5 οὐτῃ ΡϑΟρΪα (ς(. 
Απι. 1τδ δ. 15. , ἢ. Ἄαε Ιδίίοσ ῃ417 οὗ (ῃ15 ᾿ΐης 15 βοσχεννῃδῖ ει δῖριι- 
Οἱ δηὰ 85 δεεῃ βυδ)]εςϊεα ἰο νᾶγίουβ ἰηἰογργείδ ἴοηβ. Α οοπι- 
ΤΟ. νἱενν 85 866 ἴῃ ἰΐ ἃ σῆαγρο πα [ῃ68ὲ ἴοθ8 ἢδνε βουρῃϊ ἴο δῃ- 

ἵατρε {Πεὶγ οὐσῃ ἰοΥτΊ ΟΥΥ δἱ ἴῃ 6 Ἔχρθῆβε οὗ 15γ86] δπὰ Τυἀδ 7 (ς. 
Απι. 1Ἶ 15. ττ' ζ: δηὰ [6 Μεξδᾶ βίοπε). ΤῊδ νϑγὺ 15 βαϊίεσ ἰΚθῃ, 
Βονανεσ, ἴῃ [ἢ6 856η856 “δηϊαγρα {μα τηουτῃ,᾽ ἡ. 6. Ὀοαϑβί, ἰδυηΐ (οἷ 
ἘΖ. 455 ΟΡ. 123 15. 3)22). δἱ (ὴ6 ὄχρϑηβὲ οὗ Τυάδῃ.Σ ΤὨΪ5 15 [η6 
Τηθδηΐηρ ΟΔ]]εαἀ ἔογ ΌΥ (ἢ6 ΡΔγ4}16] 15 τὰ, ΕΥ̓ ἰπ6 ἰηἰεγργείδ να ρ]0 58 

ἴῃ ν. 1 δῃὰ ὉΥ δε 86 οὗ [ῃ6 β4π6 ἰάϊοτι οἰβεσῃεγε, νἱΖ. 70. τοῦ 
Ρ5. 4.25 ,8᾽5 ςκ2. ὍΠε ἴαςΐ (παι εἰβονθοσε [ῃ6 ΣΪΌΓα 15 δἰ νσαγϑ8 
ςοπηδοίοα 1 ὈΘΓΒΟῚ5 15 ποῖ βυβηοϊθηΐ γοαβοὴ ἔοσγ ἀουθηρ (ἢ6 
ΒΔ ὈΣΠΠὙ οὗ “θογάθγ᾽ 88 8ὴ οὔ]εςΐ Βοσγε, ίογ ἴ8 6 πυμθδεγ οὗ 115 οο- 
Οὐγτεη 68 158 ἴοο 5114]} ἰο δῆογὰά ἃ Ὀδ515 ἴοσ ἃ ρβῆθσγαὶ για. ὃ Μὶ. 
τ΄ 505 (ῃδὶ (ῃ6 ἰάϊΐοτη 18 550 ΡΈ]6 οὗ 6 Γ υϑᾶρθ. 

9. ΤἼεγείογε, ας 1] ἰξυο--- ἐς 15:6 ογαοίς οὗ Υαλιυεῖ; οὗ ποςῖς, Οοά 
οὔ 1ςγαοῆ ““δίῃηςθ 6 ςου]Ἱά ϑνγοδῦ ὈΥ Ποῆ6 ρτϑδίοεσ, ἢς ϑναγε ΌΥ̓ ἢΪπ|- 
561 (ΗξΞεὉ. 612. ὙΠαε ἄοοχῃ οὗ Μοδὺ δηά Απημηοη 15 δηποιησδὰ ἴῃ 
[6 πιοϑῖ 80] ΠΊΗΪΥ ἱταργεβϑίνα ἰθγῃ,5.--θωγοῖν, Μοαῦ ἐμαὶ! δοσοηις 
“κε ϑοάογι απὰ 4:6 Ανηποηῖος ἰἶξε Οοριονγα] Α 51.116 βξυρρεβηρ 
αἱ ἴῃ βάὴς π|6 (ῃ6 ἀδρίῃ οἵ (πεῖς ἀδργαν!ν δη ἃ βυάάξῃ, ἀντί] 

δηά οἰ] ἀεϑίγυςίίοη [ἢγουρῇ ἴῃ6 ουὐἱρουσης οἱ Ὑδῆννε ἢ 5 ταί. 

ΤΏα ἰδἴε οἵ ([Π656 οἰ[.65 15 σοῃ5.Δ ΕΠ} τεΐοττεα ἰο ἴῃ θοίῃ ΟἿ. δῃὰ 
ΝΤ. 45 δυγι βϑῃΐηρ ἃ ἔδαγηι! ἜχϑιΏρῖα, 6. ρ. Ὠϊ. 293 15. τ 12.276. 235 
40." το 1,410. 45 Απι. 412 ΜΕ. το 1.Κ. τοῖξ Βουῃ. ο᾽ 2 Ρεῖ. χ,χ3.- 

Α Ἰαμά αδομπαΐπρ ἐπ τυεεα 5] ΤΉΘσε ὑνοὸ Ηδῦσενν νοσὰ 8 ἀγὰ ΟὈϑοῦΓα 

4 Οομῖγα νϑδ Ἡ.. 80 ΗἹ., Μαυ., Οτ., Παν., Νον., Ὦτ.. 
8 980 θεῖν, σάϑι., Μασί. ἢ σομένα ἿΝε.. 
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ἴῃ πηδδηΐηρ (υ. ὁ). Τα ἔἢγβῖ οἣς 15 ἰουπα που οΓα 656 ἴῃ Ηδ- 
ὈΓ͵ΓΟΥ͂Σ, ΠΟΥ 18 ΔῪ ΠἸρῃὶ ἰσονσῃ ὕροη 1 ΟΥ̓ 6 Γ558. οὐ ἴη6 οορῃδία 
ἰδησυᾶρεβ. ὙΠ βεοοηὰ 18 [ουπηά ἴῃ Ῥγ. λαῖῖ 70. χοἷ; ἔγοτῃ ἴῃ ἄγϑί 
Τεΐθγεμοα ἱἰ 18 οἶθασ ἴῃδὲ νεοαβ ἴῃ σεηεγαὶ ΟΥΓ οἱ βοιὴθ 50.614] νδγὶ- 
ΟἿ ἃγὲ πηδδηΐ, ΨὮ1Ο6 [ῃ6 Βεοοηά ΓεαΌΓΕ5 βοπγα Κἰηά οἵ ἃ ΒῃΓι ΟΥὉ 

Ὀυιϑἢ ΟΥ ἃ β8ρεςΐθ8 οὗ ψεθα [411] δηὰ (1 Κ ἐπουρῇ ἴο ἔυΓ 15} σοηῃοθα]- 
Ιρδηΐ ἴοΓ ἃ 8Δη. 1 ἴμδὶ ἴοῦ ἃ βίδυ ἢ ρ- Ροϊπῖ, γα σᾶ σοη ΘΟ ΓΘ 

[86 τηρδηΐηρ οἵ (ἢς ἢγϑὶ νοζά 85 ἃ ρίδοε ονεσρτονῃ ᾽ οΓ ϑοιχείῃϊηρ 
οὗ ἴπε Κὶπά.--͵ἼἀΟ πα τα - Ρ115] ΤῊΪ5 Ρἱςΐαγα οὗ ἀδβοϊδίίοη 15 ϑυρροβίοα 
ΟΥ̓ {μα τεσίοῃ δροιΐξ ἰῃ6 Ὠεδα 568, μοῦα (Π6 στουηὰ 15 σονεγοά 
γι ἱποτυβί ἤ0}8 οὗὨ 5411; ς΄. ΕΖ. 4)... 5411 5 ἰγβαυεη γ δ ρ]ογεά 
ἴη ΟἿ. 45 ἃ βυτῦο] οὗἉ 5.6 ὙΣ γ δηά συΐη (Ὠ 1. 292 76. 1γ5 70. 305 Ἀ5. 
τογδ. Τῆς Ηεδτενν ποσὰ 15 ἴῃ [Π6 5 Πρ ΔΓ ΠυΡΕΓ Πογὰ δηά, 
1.1655 964 ςοἸ ες νεϊγ, τουά πγδδῃ [πὲ [Π6 ἐη γε ἰδηα 15 ἴο Ρ6- 
ΤΟΠ16 8 841{- 011. ΤὨδ Γοΐεγθηοα ΤΏΔΥ Ρὲ εἰ 6 ἴο ῥ᾽ (5 ἰηΐο ψ οὶ (ἢ6 
νγδίογβ οὗ (πΠε Πεδά 868 ἃγὲὸ δα θὰ ἴῃ ογάογ ἴπδὶ ΠΟΥ τΔΥ ἐνᾶρ- 

ογαῖβ, ἰοανίηρ ἰμεὶγ ἀδροβῖς οἵ 5841}, οΥΓὁ ἴο 834}1-Πιῖπ68 βιιςἢ 88 ἃΓδ 
ἴουηὰ δ᾽οηρ [με βοι(ἢ- γοϑίογῃ βἤοσα οἱ ἴῃς 568, σσβογε ἴῃς 7εθε] 
ὕεϑάμπι, ἴῃς Ὀά88 οὗ ψὨϊοῆ 15 ἃ σίάρε οἱ τος κ- 88], ς. 2οο ἔδεΐ ἴῃ 

Πεὶρῃΐ, Ἔχίοπαβ ἴοσ ἔνε ῃ}1}.5ὅ. Οὐ Τγης 8 ἀεβογ ρίοη οἱ (ῃς 
πογίἢ- ΜΘ ϑίογ βῆοσο. “ἼΠδ 5οθ 6 γχὰ8 ὁὴ6 οὗ ὑυῃπγϊχοα ἀδϑβοϊδίίοη. 

εὐνον͵ Ἐχοορρὶ [ῃς σΔη6-᾿γάε8, οἱ] υβίεγίηρ Δίοηρ {Π 6 ΠΊΔΙΒΗΥ ϑίγεδια 

ΜΠΙΟἢ ἀϊβθρυγεά, ψὮ116 ἰξ ϑυβίαἰηδα (Π6π|, ἔΠ6 γα γγὰ8 η0 νερείδ ἤοῃ 
ΜΠ δίονογ; Ῥδσγθῃ του 815, γα ρτηθη (5 οὗ τοοκ, Ὀ]Δοκοηθά ὈΥ 530]- 

ΡΒυγθοι5 ἀδροβὶξ, ἀηὰ δὴ υπηδίιγαὶ 568, ὙΠ ἰονν, ἀδδα ἐγεεβ Ὁροα 

1ϊ8 τηδγρίῃ, 411] τη (ἢ 5ΟΟρΡα οἱ Οὔ ν]βίοῃ θογε ἃ 5344 δῃη ἃ ϑογα 
ἀβρεοῖ. Ὧδε μδά πονὸγ θεΐογε Ὀεῃθ]ἃ βϑυς ἀδϑοϊαῖία Ἀ1115, βυςὴ 

ςδ]οἰπϑαὰ θδιγθηη 655." Ἐ--αΑ πά α ἀδεοϊαίέον, 707 ευεν] ΤῊΪ5Β δα 45 (ῃς 
βΒηϊϑῃϊηρ ἰουςἢ---ἶθα συ ἢ 15 ἴογ 81}1} ἔτη6.---Τ.ς γεριηαπ οὗ π}) ῥέο- 
}ῖ6ς ἐμαὶ! Σροΐ ἱπϑηι απὰ ἰδὲ γοερισίμαεν οἵ τν παίίοη 5παϊϊ ἰαζό ῥο5- 
δέσοίοη οΓ ἐδεηι) 5 βίερ 18 ποῖ οοηςεϊνεά οἱ 85 [ο]οσίηρ πες ἀε- 
βίγυςἷνα δοθῆ 88 Ροτγίγαγεα, δυΐ ταῖῃοῦ 85 51]πλ0] Δ ηθοῦ5 ΜΠ 

Δα ΒΌΡΡΙ ΟΠ ΠΙΔΓΥ ἴο 1. ΤῊΣ Γαίδγοησα ΠΟΥ͂ 5 ἴο (ἢ6 ΡΘΟΡΪ68 

{πο γβεῖνοϑ σαίῃοσ ἤδη ἰδεῖς ἰαπὰ. 7υἀδῇἢ, 50 ἰοὴῃρ ἃ 5 Πα γοσ αἱ 

(Πεΐγ Βδη 48, Ψ11] ἴῃ ἰῃς στγεδὶ ἀδ  ἴο ζοπΊα 5 Πρ {Π6πὶ οἱ 811 ἔεΥ Ροϑ8- 

4 Λογγαίυοε ο [δὲ ὕμειοὰ 5ια.6“: Ἐπχῥεάίίον ἰο ἰδὲ Κίνον 7ογάσμ ομᾶὰ 6 εαά 8εα 

(:840), 275. 
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8658 8ηἀ τεάτιος ΤΠοτὰ ἰο βοσνϊαάς; οὐ 18. 1423 615. ὙΤῊΪ5 5668 ἃ 
ΤΏΟΓΕ ἡδίυγαὶ ἰηἰογργείδ ἴοη ἤδη ἰμδὶ ΟΝ πᾶ κ65 (6 50 ΕΠχ Γοΐοεσ 

ἴο ἴῃ6 απ 5 ἰῃ αφυοϑοῃ δηὰ δχρ δὶπ 8 (ῃ6 ἀρραγεηΐ ἱποοηϑ,ϑίθη οὐ 
οὗ ΡΙυημάοτίηρ δηα ροβϑεϑϑίηρ ἃ ναϑίεἀ ὙΠ] ἜΓη 685 ἃ5 ἀπὸ ἴο [ἢς 
146 4115ς σμαγαςίοσ οὗ ἴῃς ρσορμεδίς υἱίογαησα. 

10. Ταῖς τυὴἱϊ δὲ ἐδιοὶγ ἰοΐ ἐπ γοίμγη 707 ἐπεὶγ ἀγγοραποο, δεσαπ5ε 
ἔμεν ταδί γεῤγοαοῖ; απά υσμμίφα ἐμοηιδεῖυες ἀραϊηποὲ ἐδ ῥεοῤὶθ οἵ 
γαλιυεῖ; οὗ μος 5] ΤῊ15 15 ἃ ΒΡ] πη ἴΔΣΥ ρἰοβϑϑ.Σ [{ 18 δῃ δΔρρ]1- 
οδίΐοη οὗ ἴῃς ἐδα ἑαϊἑονεἐς ΟἹ ἃ Ἰάτρα 5.δ]β; ς΄. ΟἹ. ᾿ “-. ὙὍΤλαε Βεῖσῃὶ 
οὗ [86 οἴεηςε οἱ ἴπ6ϑεὲ ΔΈΟΙ Β 15 [ῃδὶ [ΠΥ ἢᾶνε ἀδγοα ἰο 5εΐ (6 η1- 
βεῖνεβ δραϊηϑί 153γ86}᾽5 αοά; οὔ 76. 4825: 5. 75 τη25. 86. δ᾽ ΤῊΣ 
ῥγάς οὗ Μοδρ νγὰ8 εν θη ΠΥ ἃ Ρσγοσαϊηθηΐϊ δ οη Δ] οδαγδοίεἊγϑες; 
ζ΄. 15. τό 7ε. “83. --11, γαλευεΐ εὐἷ]! δὲ ἰεγγίδ᾽ε αραΐη5! ἐ6η1] ΕοΥ 
ἃ 51Π1114Γ ςοηςερίοη οὗ Ὑδῆνε ἢ 8 ἀὐνα-Ἰηϑρίτίηρ. ταϊραΐ, ο΄. 58. 
665 807 οὐ" ΜΔ]. 15. [Ιη 118 ργεϑεηΐ ροϑίοη, (Π6 βυ Εχ πλυϑί σεῖο 
ἴο (86 ὕτο πδίίοῃβ ἀδηουποδὰ ἰῃ νν. δ" ἢ. ϑοῖηδ ἱπίεγργείεγβ οοῦ- 
βίἀογ [ῃ6 νεγβα ουἱΐ οἵ 118 ρίδςε, ὃ Ὀυΐ ἰξ 15 Βεϊίοσ μδηα]θα 848 ἃ ἰδίεσ 

δαάϊοη ἴο [Π18 οομίοχι. Ὲ ΤῊ ῥτγεροϑιοη τδῪ 6 γεημαογοὰ 
ΕἰἴΠῈν “ονογ [ἢ 6π},᾽ ἡ. 6. ἴῃ Ἰυάρτιηοηῖ, ΟΥ “δραϊηϑὲ {6 η,᾽ ὦ. 6. ἴῃ 
αἰίδςκ. (6 8 τοδάϊηρ, ““Ὑὐδηνθῃ ὙΠ ΡΡΘΔΓ ονεῦ ἴμθηι,᾽ 18 αδἵ- 
ἰγαοῖϊνο, Ὀὰΐ ποί 50 ΕΠ Οἱ ΠΕ 80 ἰο ἀϊβρίαςς 4 .--- Ὸ 6 τὐὴΐ τησκὸ 
ἰεαπ αἱ 86 ροάς οὗ 43:6 φαγί} Ηδτε [86 ροοῦ σοπηεδοϊΐοη νι ἢ (ῃ 6 
ογϑοῖΐα οἡ Μοδὺ δηά Ατηγῆοη 18 σχενεαϊθοἃ. Τῆδ ἴεστοσ ἐχογοὶϑθα 

ΟΥ̓́Θ ἴῃοβϑε γχοὺ πδίϊοη 8 ΠΑΓΑΪΥ πη 445 8 8415 οίΟΥΥ οτρίη ἴῃ (ἢ ἔδοῖ 
(δὲ ὙΔην ἢ ἀσϑίσουβ ἰῃ6 ροάβ οὗ οἴδεσ ρϑορὶεβ. Τῇ ἰδηρυᾶρε 
ιι564] ἀο68 ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἹΩΡΙΥ [ἢ6 ττὶϊογ᾽ 58 6] 1εἴ ἴῃ ἴΠ6 ΓΕΔ ΠΥ οὗ 
186 Πεδίπεη ροάϑβ; [18 ΣΔΥ ΘΑ 51} πᾶν Ὀδθη ἢ15 ΕΙΡ.ΪΥ ἄσυγαῖϊνε 
ὙΑΥ οἱ ἀ6βογ  ἱηρ ἴῃς οομλίηρ ἀονγηΐ411 οὗ ἰάοἸ Δί ΓΥ (6 ὑψοῦ] ἃ Ἴνογ. 

δ᾽ ΤΆΣ ]ΑΥΪΥ τα] 1511}  [οστ 8 ἀγα ϑεα ἴῃ [ῃἢς ἀδημπηοίδιίίοη οἱ ἰ4018 ΟΥ̓ 
6 Γ5 ΏΟ σογίδ  ]Ὺ Ἰοοκοα ὩΡΟῺ ἴΠ6 ΠῚ 88 ΤΏἜΓα ΠΟΠΘῊ{Π{168, 6. Κ. 

5. τοῦ 46. 5 Ῥ5, 135; ζ΄. ΕΖ. χοἷδ, Το νοσῦ υϑεὰ 15 ἴῃ 1[561{ υῃδη]- 

4 ὃο ΗἸ., Μεκιὶ, Ὅτ. {8. ἐς. Ὁκν.. υδῃ Ἡ.. 

5115 ἰαἴς οτἰξὶο ἰς ἀείεεὰ ὮὉΥ 411] ἴδοθε εἰϊεὰ 85 δαί φτιίίθς υν. δ. " ἰο ἃ ἰαΐϊς ἀδίε. Βυὶ ἰῃ 
ίανουτ οὗ ἴδε Ξεραγδύου οὗ [δί5 85 ἃ εἴοδα ὕυροῦ ἰδς ἰογεξοίῃς ογδοῖς σοδὺ δὲ εἰϊεὰ: Μασ, ϑίεν., 

γὙδὴ Ἡ,, ἕλε., ϑικ.. 

ἢ 90 Ηκδὶ. τῦο υἱδοδῖὶ δίϊες λ', π8]]ς ΒΒ] (ΖΑ 7. Ν, 182) υἱδοοβ ἰὲ με ἢ κ9, 
φφθοϑ ΟΥ̓. 644, Νον., ΟσΑϑηι., Μεγ, τσ. δίεν., νδπ Ἡ.; οἰβεῦγβ ἐγοδῖ νυν. ΕΠ 5 ἃ πηΐ 

811 οἱ Ὡς 8 δαυδιν αἴ, 50 4. ζ. Οοεγί (Οσάχεί. Βἰ)ά. 186), ϑεδν. ε., Βυ. (5 Κ΄. 1893, ρΡ. 

304 ἢ.), Εαὰς., 5ικ., Ὁυ., Κεαι, 
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Βίρσυοιυβ (οἱ. 15. τοῖδ τη ΜΊ. 619 ἘΖ. 2422); θα 1185 ΔρΡγορσίδίθῃββϑβ ἃ8 
ΔρΡ]:εἀ ἰο ροάβ 15 ἀουδιέυ!. 1 (ἢ ἰεχί ἰ8 οοττεςί, ἢ ροἰηΐξ οἵ ἴῃ 6 

βρυτζα 1168 Εἰ ΓΠ6 Ὁ ἴῃ ἴἢ6 ἸΒουρπὲ (δὲ ΌΥ ἀεϑίτογίηρ ἴῃς μδίοη5 Υ8ἢ- 
ΜΘ ἢ Μ011 ἐπ έθςϊ]ς [Πεἰν ροάβ, ψῆοϑο Ἵχἰβίθηςς 15 δουηὰ ὑρ 1 (ἢαἱ 
οὗ ἴπ6 ἡδίϊοῃ 8 ἡγοσβῃρρίηρ ἰΠΘτὰ ἙΟΥ͂ ἰῃ ἴῃ6 ἰδαεοϊ (πδἴ ἰῃ δατ]οῦ 

{{π|65, 5δοσίῆς 4] οὔθ ρ5 εγα Ἰοοκεά ὑροη 88 ἴδε “Τοοὰ οἱ [ἢς 
σοάΞ᾽ (ζ΄. ἘΖ. 447); ἢδηςδ, ὈΥ οδιυιβίηρ ἰδ οβογίη 5 ἴο σβᾶβε, Υδἢ- 
ΜῈ ἢ Μ11}} ἀρχίναε (ἢς ροάβ οἵ {πεὶγ τθδη8 οὗ βυρρογί.---ἀπά ἐδεγο 
4Παἱ σιν ἀοιυη ἰο πῖνε, σαοΐ; ὕγονε μῖς ῥίασε, αἱΐ {16 σἤογες οἵ 16 

πα!0.5] ΤῊΪ5 νἱβίοη οἱ ἰῃῆς σου] ά- τάς δοςερίδηςε οἱ Ὑ δῆ ἢ ἃ8 
Οοὰά οὗ δε πδίοῃϑβ ἴδ ἐσαηβϑοθη 5 (ἢς σεδοῇ οἱ [ΑΣ 1 ἴῃ ΖΕΡΒΔΏ Δ} 5 
ἔπης δηά ἱπά δ! 0} βίδιαρβ (ἢ6 γεῦϑα 85 ἰαίογ; οἵ. ΜΙ. 4.5 Μαὶ. 1" 
Ζο. 145. ΤῊΪ8 τερσγεβϑοεηϊδέοῃ οὗ ἴῃ6 μεδίμθηῃ 85 νγογβῃρρίηρ Υδἢ- 
ὙΘἢ 15 ἴῃ 5ῃδτρΡ σοπῃίγαβί ἴο ἴῆ6 δηπουηοειηδηΐ οὗἉ ἔμ εἱγ ἀδϑίγυςοῃ 
ΜΕΙοἢ Φ0]]οτν8 ἱτηπηθά Ἰδίοὶγ ἴῃ νν. 12 ὅ-. ΤᾺ 15 ὉΠΏΘΟΟΘΒΒΑΙῪ ἴο 500- 
Ροϑβὲ ἴπδὶ [6 ντὶῖεῦ σοηςεῖνοβ οἱ ἴΠδ6 νᾶγίοι8 ῬθΟρ]68 85 υπαοσγίδκ- 
ἷηρ ΡΙστίπγαροβ ἰο [6γιβα τι; [Π6 Ργεροβι οῃ " ἔγοτα᾽ τη} 8 ΟὨΪΥ͂ 
“ἔγοτα (μα βίδπα-ροίϊηξ οἵ, ἡ. 6. ἰῃ οἵ δἱ ῃἰβ οσῃι ρΐαος; ο΄. 5. 685} 

“Ἐδοἢ᾽ ΔρρὈ 165 ποῖ ἴο ἱπαϊνίἀυ415,8 Ὀυϊ ἰο (ῃ6 νᾶγίουβ Ὡ8Ὲ ΟῚ 8 ΟΥὉ 

Ἰαπ48 σοηϑ υδπηρ (6 ἱπμαΡ ἰοα που]. ἘΕογ ἴδε ἰά6α οὗ (πε ἰαη 5 
ἃ5 ψογβηϊρρίπρ Ὑδηνεῃ, οὐ. Ῥ8. 66. “Ῥ]δος᾿ ἰη 1561 τηϊσῃϊ πγθδῃ 
“βαηοσίπαγγ᾽, πκὸ (ἢ6 Αγ. »παφᾶνι; ῈῈ Βαϊ, (ἢ τείδσγεμςς θεῖν ἴο 
δδοἢ πδὔοη, ἰΐ 5 ΒαγάΪγ Πκεὶγ (δὶ (ἢ τοῦ που Ἱὰ (ὨἰηΚ οὗ ἴΠ6 τὰ 
811 ἃ5 βανίηρ ςοποοηίταίεα ΠΟΙ ΟΥΒΠΪΡ δἱ οὴς βϑ πος Δ ΓΥ ἴῃ ΘΔ οἢ 

Ἰδηά, {κε ἴῃς 7678. β 

ΤὨΐθ. ὀσϑοὶς οὔἶοσβ ἃ ἀἰβιίίηςϊ σβδηρςο ἴῃ ἰδς ταεῖσε ἔσουι ἴδς σένα οὗ ἴδε 
Ῥτδονίουβ βεοϊϊοη. Ὑδς τηονοιηδηὶ 8 ΟἸΘΑΥΪΥ Βοχατησῖοσ δηὰ 15 ἔδί γῦ 

Βῃοο ἢ δηά σεχυϊασ. [115 δα ετεά ἴἰο ὄνθὴ ἴῃ ϑοῖχδ τωδίδσίδὶ (ν. 11) Ἰδίεσ 

βυδ)οϊηεα ἰο ἴδ οτὶίπδὶ ροεπι. 
ΤΆδι νν. 19. 11 ἔοστῃ πο ρασὶ οἵ ἴῃς οσὶρίηδὶ ογϑςοὶς ἰ5 βῆονγῃ 83 σεζαγάβ 

ν. 10 Ὁγ ἴδ ἔδςοϊ [παι ἰξ πλογοὶν τερεδῖβ ταὶ 85 δἰγεδαν θθθη Ὀδίοῦ βδἰὰ 

ἴῃ ν. 8 δηὰ (δδι 1ἰ ἀεβοἊπαβ ἰο ρἰδίη ὑσοβα. Ν.. 11 σενοδ}β 115 8] }16ἢ οσί ζίη ἴῃ 
ἴῃς οδδγδαοῖοσ οὗ 1ϊ5 οοηΐδηϊβ δηὰ ἴῃ ἴδε ἔδεϊ [πᾶϊ ἰξ Ὀσδδῖκβ ΔΤΧΑΥ ἔγουα 

(8 οοηβίἀοταοη οὗ Μοδῦ δπὰ Ασηπιοη ἰπίο ἃ ργεαϊςτοη οὗ υηΐνεςβϑὶ 

ἀοπηίοη. 

4 804. (. ἯΙ., Κε., Νον.. Τ οννα Ἐοδεῦτα., ἀς Ὗ.., Κε., ΚΙ. Ἧε.. 

Ζ 80 Ηἰ., Μδι., Ηά., ϑεῦν., Οἵὐ., θδν., τ. ὃ ονίνα ἔπ. Ἡϊ., ὕαν., υδὴ Η.. 
42 50. ΟἋΑϑη).. 
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ΤΏς ογϑεῖς δρδίηπὶ Μοδὺ δηὰ Αὐωσηου ὄνεη οδηηοὶ δα δεβδὶσηςαὰ [Ὁ 
Ζερδηίΐδῃ, Ὀυϊ πιϑὶ θῈ μεϊὰ ἴο Βανὲ Ἴοοσζὴς ἔσοπι ἃ ἰδίεσγ ἐδγ; 580 Οοσῖ, 
Οοάρεϊεοεγάς Βὲ͵άγαρεη, τϑός, ὑὈ. 812 7.; δεῖν. ἣνε.; Βυ. 51. ΧΥῚ, 
403 7.; (ος.; ὅπι., 244; Νον.; σάϑαι; Βαιά., Ξὐηὶ.; Μαζί; (8Β.; 

ϑίεν.; Βοος; Ἑαὰσ.; δ:κ.; θυ.; Κεηῖ. ΤὮς οοηϑίἀεγαιῖοιβ μος μαναὰ 

Ὀτουχῆϊ 50 ΤΩΔΗΥ͂ ἰηἰοσρσζεῖοσ ἴο (8 υἱενν ΤΩΏΔΥ Ὀς βυπητηδτίϑο. (1) ΤῊς 
τοαλικοὰ αἰ βοσγοηςς ἰπ τγίδτη ἔγοτα ἴδε οοηϊοχὲ οὐ ὈΟΙᾺ 5ἰ 65 ἰηάϊςδίο5 
ἀἰνοιθὶ ιν οὗ δυϊδβοσβηῖρ.Ό. (2) ΤΏὮς ογαςοὶς δραϊηϑί ῬὮ 1514 ἴῃ νν. “7 ἷ9 
ΤΟΤΕ ὨΔίΌΓΑΙΪΥ ἑο]οοὰ Ὁ οὴς αραΐπϑὶ Εμγρί (ν. 12), (8ε ἰτηιεα δῖα 
πείχδθοιυςν οὗ ΡΒ: ς εἶα, (δη ΟΥ̓ οἣς δζαϊηϑὶ Μοδὺ δηὰ Ατυσηοῃ οὐ [δς 

ὀαβίοση Ὀογάοσς οὗ ]υὐἀδῆ. Μοσθονοσ, ἱΐ Ζερβδηϊδῃ μδὰ ἰῃ πυὐπὰ ἃ 
ἀεναβίδίίοη ἴο Ὀ6 στουρδῖ ΌΥ ἴῃς ϑογιίδη5, 45 5θεπβ ρσοῦδοϊς, ἰΐ ἰ5 
Βαγαὰϊγ ἰκεῖὶγ ἰδὲ ἢς πνουϊὰ βουσί τς ἰἢς Ἰἰηα οὗ τηδυοῖ οἱ ἰδεῖς ἱηνδάϊης 

Βοβῖ βυάάδη!γ ΑἸΎΤΑΥ ἔσοτα ἴῃς 5ε84-ςοαϑβί ἴο 6 ορροϑὶΐε 5:4 οὗ ἴδε ]οσάδῃ. 
ΑΒ ἃ σιδῖίογ οἵ ἕαςϊ, ἴμε ϑογ 85 5εεῖὰ ἴο πανὸ ςοηδησα {δεῖν ορογαοης 

ἷη Ῥαϊεϑιης ἴο ἴῃς οοδϑί. (3) ΤἜε οοπάυςϊ οὗ Μοῦ δηὰ Απισαοη πόσα 
ἀεηουηποεα ψὰ5 ἴῃδὶ ἴῃ Ὡς Ὦ ἴδεν ἱπάυϊσεὰ βοὴ οπ οϊ ἀδηεα ὈΥ ἴῃς 
ἀἰβαϑίογα (δι θείς] 14} δἱ ἰῃἢς ἔπης οἱ ἴδε Βαργ])οηίδη ςαρονιν; ο΄. 

ΟΡ. νν. 15..,. Νὸ βδυςἢ} ἔδεϊϊης 85 (5 15 τηδηϊξεβίεα ΌΥ ἴπς ὑσορδεῖβ 
ἀραϊηϑὶ ΜΌΟδΔΡ δηὰ Απημλοη ἴῃ 8ῺΥ δαγίϊοσ ρεσίοα. (4) ΤῺς Ἔχργεββίοηβ, 
“τουληδηϊ Οὗ ΤΥ ΡΘΟΡΙΘ᾿᾽ δηὰ "σεπλδίηαοσ οἵ ΤΥ Ὠδίΐϊοη ᾽ ᾶσε υϑεα ἴῃ 50. ἢ 

ἃ ὝΑΥ 8ἃ5 ἴο ρΥΟΒΊΡΡΟΚς ἴδε οχὶ]ς 85 δὴ οχίϑιϊηρ ἔαςϊ δί [ὃς ἔτς τμθη 
1015 ογαςῖϊς νὰ5 τὶ ἴδῃ. 

8. “ρ.Π] ὦ ρ"].; 530 ϑςῖῦν.; δυὶ ΑἹ ᾿ς. ῥσείεσαο!ς Ἔνεη ἰπουσῆ ἴἢς οο- 
ογάϊπαϊς που Ὠογὸ 5 Ὀ].; ἔοσ ουἭ οὗ 8 ἰοίδ] οἵ τῦοσε ἴδῃ βενθη οὐ- 
οὐγτδηςαβ οὗ η, ἴδε "]. 5 υϑεά ΟΠΪΥ ἴῆγεος {ἰπ|65 ἴῃ 8}}, ἐπσὶςς ἰπ τἢς δῦ. 
δηὰ οπος ἴῃ ς5ῖΣ.. ΕῸΊ οἵδεσ οδϑεβ οὗ 35. δηὰ Η]. οοη͵οϊηεά, νυ. 15. ς17 76. 
419 Ῥγ. 265,.---Ἰ Ὁ». 2] 850 δἰψαυξ; ΠΕΝΕΙ ΒΙΓΆΡΙΥ Ῥ; ὙὮΣ6 ἴΐ 15. δῖα 
ὩΜΊΌ, ὭΘΡΟΙ "Ὃ 2 (80 8150 Ὀ“ν). Οη ἴδε οἷδε Βαηά, εἰἴμεσ κ᾿" ΟΣ 
ν ὯΔ ΝὈΥῚΜ ΟΣ "ΜΝ 22. δ παν ροοῦ Δτὶ 165 ἀρρθδγ ἴη Ασ. (ἽΝ 6.).- θυ! 
ΟΒ. υν9..- 2 ὦ ΘᾺ .-ὶἼ 22; 80 ϑοῦν., Νον., Μασγᾷ (Ὁ), Ηδίὶ., 

Ἑεᾳ.. Βυῖ ἢ οὔδηρε 15 ὑπ ΘΟ ΟΘΒΆΤΥ δἷηος ἴδ οΟἸ ες να δηἰεσεάςφης Ὁ» 

ἔυγηΐβΒςεβ ϑυβηςίεης δ 8515 ἔοΓ ἃ Ρ]. εἴ..---9. ὕψ8:} ὦ καὶ Λάμασκος, ψ᾿ΏΟΙΪΥ 
ὉΠΟΔΙ]οα ἔοσ ἰῃ (μΐβ ςοηίεχί, ἈἘ εἰοοίίας, τϊςΟ ἢ αϑογάβ πο ἔσμῃε. (Ὁ σμά 
ιοας ἀδείγογεά, ῬετΏΔΡα ςοη͵εςίυτοα ἔσοσῃ ἰδ οοηϊεχί. Οἵ. 9} οσ 

ὈΡΡΡ; 80 Νον.. Μαγιΐ υθ (15. 1453); δὸ Ἐοίδ.. ἴδῃ ΗἩ. ϑξρυ, 

“Οἶδος οὗ νοοῖ β,᾽ ἃ ἀεποσαϊηδενα ἔσο ΦῸΡ. "Ὁ, ἀπ. ἰδ υὑδυ8]}}γ τϑῦ- 
ἀεγοά “ροκβεββίοη,᾽ “ρἴδοθ οἵ ροββδοβδϑίου, σὰς ἷ5 δοοὰ ἰο ὕφὸ (Οη. 
ΣΞῦ; Ῥυϊ [ὃς ἰδῖίος τνοσγὰ 15 δ5 ἀουθε] 85 1815 (ἡ. ὦ Μασεκ). Ἐπ᾿ Δ 0]ς 

τίη Ή58 ἴο ἴΠ6 τησδηΐης οἵ Ὁ 8 δμἶἰσγεῖν ἰδοϊκίησ; τς σδὴ Ὀυϊ ςοη)εςίυγε.-- 
..] ὦ ἐκλελιμμένη --ἶ ποῖρ (δοῖν.). Ἦ σρίπαγει. ὦ γῶν. "π 
ὍΜΑ5 ὈΙΟΌΔΟΪ βοὴ σϑηΐς Κἰηὰ οἱ πεθὰ, στονίηρ Ῥσοίιβοὶυ οὐ νὰ δηὰ 

πορίεοιδὰ στουπά. Τα ὅγγ. εαυΐϊνα]οης ({μγ]α) ταεϑηβ ἃ Κὶ πὰ οὗ Ὠοσβο- 
ἐοά δ, βοιης βρεςΐςβ οἵ νεῖ] 68.---- 50} Φ᾽ ὡς θιμωνιά; οἰταΙν ἃ χυο585; 



,ὅ-1 231 

τ΄. Ἔ εἰ αεεγυΐ. ἘΔ τ. ΤΟΥ; 50 Εὰζ.. Αποίβες ἅπ,, δυῖ εν ἀεπγ 
ἔτοσα γ' πΠ, " αἷρ᾽; Ὑδοῖδοσ ἰἰ ἀδηοῖεβ ἡδίυγαὶ οσ ατιίαοῖαὶ οανο8 ἀπα ΡΪ15, 
ΟΥ̓ ΣΙΏΔΥ ὃὈς υϑεά οὗ Ὀο(δ Κἰη 5 18 υποοτίδίη.--- πὸ} ΘΟ ἄλωνος, ΡτΟΡΔΌΪΥ δη 
ἱπηογ. Οσεεκ εἰτοσ ἴοσ ἀλός (90 Αα. Σ Θ) υπάεσ ἰδς ἰηἤυεηςς οὗ θιμωνιά, 
Νον. πῆς, “5411- νοσί᾽ οὐ "τω δ οτ᾽ (10. 302); 50 Μασίὶ, Κοιδ. (Ὁ); 1815 

δοεϑ Ὑὸ]] 85 ἃ ραζα]]εὶ ἰο “τεεάβ᾽ οὐ “νεῖςμοϑ,᾽ Ὀυϊ 15 ὙΒΟΙΪ οὐἱ οὗ ρίδος 

Ἡὴ ἢ 20, 16 “οἷ᾽ οΥ “εανςο᾽ θὲ ἴδε ἔσχυςε 5εηβς οἵ ἰῃς Ἰαίϊοτ. Οὐ 4515 οἵ ὥ, 

ΗΔ]. τεδὰβ ἴῃς σοῖς ρῆγαβο, “ ασηδβϑοῦβ 588]1] ὃ6 8 ὥΦ Ὁ οἵ ποτ δηά 

Ἑάοχα ἃ ρἱξ οὗ 58]}, εἰς..᾽ ϑεῦν. αιοβέοηβ "Ὃ "Ὁ ὉΥΠ 85 ἃ ροβϑί8]ε οοσ- 
ταρἕοηῃ οὗ πγῦρν στα; οἵ, 76. 173.-το νυ} Οἵ. Ὁ) 5(7).-ῷδ} κά. ἡὴ, 
ἩΠ 41} (6 γΊβ85., 25 ᾿1395. οἵ Κεπη. δηὰ ἐς Ε., δηὰ ργδοῖςδιν 8]} ἱπίεγ- 
Ῥτείεσβ.---10, ΤῸ οὐχ. ὑγνἼ"] δηῃἃ ΤΥΝ2.] βο εἶν σηΐγ. ο8. (οο Νον.Κ; οἱ, 
δἰδν.), βοὴ ἴδογα 15 πὸ ονϊάδηςς (μδῖ 18 νεῖβο ψὰ8 ὄνοῦ ἴῃ τηθϊςδὶ 

ἔοστῃ ἷβ δ συ σασΥ τηεϊβοὰ οὗ ρχγοςεάυσγε. Ιἰ 15 ποίενοσίηυ [δι ἋὙ οὐ- 
ΟΌ5 ἰη ΖΕρΡΒδηΐδ ἢ ΟὨΪγ Βότο δηὰ ἴῃ νυ. ".--Ὁ}}] δια Ά ΘῈ δηὰ ΗΡ. 
48, 153, 233 ΟΠλ..--- ΓΜ 25] (Ὁ δα ἀ5, 'δραϊηϑβιὶ [5γδαὶ,᾽ δὴ ὀχρ δηδίοσῃ αἷοβϑβ. 
--11. κοῦ} ΦΟΒ ἐπιφανήσεται; 5ο ὦ. Οκ ἐπιφανής: ἐσται, Ἡδτηςςε ΒΒ] 

(ΖΑ͂. Ν, 182), πμν.  δλονν διὲς (βι γα τὶν ζ8).-ττνο .)] Ἐά. 52 

πτν, ὙΠ Θοῦν. (ΟΣ πτ); 580 Ὅτγ., Βοίδ. (ἢ). (ὦ καὶ ἐξολεθρεύσει; 50 

ΒΘ. Ὦ εἰ ἀϊερενάο!. Ἔ εἰ σμεπμαδή, Οτ. πνν; 50 ἕαρ.. ΟΒ. πιΣ, 
Νοῦν. Π512) (Ὁ). Μασγῖϊ, οΠ οὐ Ὅν. Αἡ ἱτηρί. 8 Ὀεϊΐϊεσ (Ὡδη 8 ὑσορδβείὶς 

Ρΐ. Βετε; δηὰ ἴς Ρ᾽᾽ 6] 15 πο. ββασυ βίπος ἴδε ΝΙΡΒ. δηά ἴδε Ασ. δαυΐν- 
δΙεηΐ 5εοτὰ ἴο ροΐηϊ ἴἰο ἴδς Οδὶ 85 δὴ ἱπίγδηβὶίνο. ἾΝ6. βδγβ8, “"Ἃ 18 

ἱροβϑῖῦ]ς δηὰ 1) Βοδσοςῖνν σῖρῃι." Βυϊ 41 δἰζετηρίβ ἴο βυϊϑβετυϊς 

δηοίδεν νὉ. (δυ5 ἔατ ανα ἱῃνοϊνοαὰ ἴοο σϑαϊςαὶ ἃ ἀερασίυγε ἔσοιη ΑΙ. 
-οτῦκ] ὦ τοὺς θοοὺς τῶν ἐθνῶν; 5ο ΘΉ Θ οτῃ. τῶν ἐθ', (Ὁ - νγ)00; 50 
Οτ..-τἱοῦ Εὸσ ἴδε βεηϑβε "ἔσοσα [δε βιίδη-ροίηϊ οἵ, ἴῃ, αἱ, ς.. ΓΛ) Ὁ μηδ ,1Ὁ, 
ΠΡ .2}0, οἴς..--π)Ν] ΟΥ̓ ΚΙ ΏΔΙΠΥ “οοαδίβ,᾽ 15]4η 49; Ὀυΐ αῖον ἀδεὶστιδ της 

οουπηίτἧεβ 85 ἃ τ ἢοΪς (ε. Κ. 15. 41'- δ), 2αγς Κγο ἰοἱο.---ὈνΣ] (Ὁ τὰ ἐλ τεας, 

Βυΐ ΡΓΟΌΔΡΙΥ δὴ ἱπηοσ 5.1. εἴτὸσς οὗ ᾽δωδθ ἔοσ ἰδωνον. 

ξδ6. ΤΗΕ ΡΟΟΜ ΟΕ ΕΤΗΙΟΡΙΑ ΑΝῸ ΑΞΞΥΕΙΑ (155. 

ἴῃ δηοῖμεογ βίηρὶς δι. οὗ 5ἷχ ἴπ65, Ζερῇδη δ ἢ τᾶγκ5 ἴΠ6 βου  γὴ 
᾿τἱὶ οὗ ἴῃς ϑογίῃίδῃ ἱηναβίοῃ; (θη, γεϊυσγηΐηρ ἰο [Π6 ορροδίίε 6χ- 
ἰγεῖὰς οὗ ἰῃς ποῦ] ἀ-ουλρῖτε οἱ ἢἷ8 ἄδυ, δηπουηςοθβ ἴῃς ἀονῃ8]} οὗ 
Αϑϑυτῖδ δηὰ ἀθϑοσῖθαβ ἴῃ ἀδί8 1} ἰῃς ἀδϑοϊδοη οἱ ΝΙπονεῆ. 

γοῦ, ἴοο, Ο Ετϊορίδηβ, δὲ ἰδς ἰδίῃ οἵ τὩὑ βνοσά. 

Απά δὲ ν|}} δἰγεῖς ἢ: ουἱ 5 ἢδηὰ δραϊηδὶ [86 ὩὨοτἢ δηὰ ἀθδίσγου Αϑϑογτίδ; 
Απὰ νἱ}} πα Νίπονθἢ ἃ ἀδϑοϊδιίοη, ἃ ἀγουσδὶ |ἰκὸ τς ἀεκοσί. 
Απά δεγάβ ν }}]} 1ἷἰς ἄοτῃ ἰῃ τῆς ταϊάςι οὗ ΠΟΥ, Ἔν συ Ὀεδϑὶ οὗ ἴῃς δε]ά. 
Βοιδ Ρεϊΐοδῃ δηὰ ροσγουρίης τ.1] Ἰοάχε ἴῃ εσ σδρὶ 415. 
Τῆδ οἱ πΜὴῦ} οοῖ ἰῃ ἰδς πίηδον, [ἢ6 σανθ οὐ ἐδ (Πσεϑμο]ὰ. 
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ΤῊΙΒ 581.) ΠΟῪ βίδηθϊΐηρ δίοπο, ροῦῆδρ8 οὔσδ ἰοστηθὰ ἴῃ εἷοβε 
οὗ {πΠ6 Ροεπὶ Ῥερίπηΐηρ ἰῃ 27.--12. γομ, ἰοο, Ο Ἐξορίαη5] ΤῊΣ 
ΕἸΠΙορίδη58, ἀνε] ἶηρ βου οἱ ἰῃς ἤγϑβί οδίαγαςϊ οὗ ἴπῈ ΝῚ]Ὲ ἀτὲ 
(Ὠγοδίεηθα ἢ ΡυηἸβητηθηΐ, ἴῃ 411 σοῦ ὈΣ Ὑ Ὀεοδυϑθςε ἰῃς ἰδεῖ 
(αἱ {ΠΕῈῪ Πδὰ τιϊεὰ Ἐργρί ἴτοτῃ δρουΐ 720 ἴο 6ς4 Β.σ. ψἂ8 511] 
γεϑῇ ἰῃ Ζερῃδηΐδἢ᾽ 5 πη. Α παῦνε Ἐζυριΐδη ἀὐπαϑίῦ δαὰ 56- 
συγοα ροδβϑεβϑϑίοη οὗ (6 [ἤσοηΘ Ομ σα ΙΏΟΓΟ ΟΠΪΥ ἀρουΐ ὑπεηϊγ-ᾶνε 

γΟΔΓ5 Ὀαΐογα ἴΠ6 {{π|6ὸ οἵ Ζερῃμαηΐδῃ. Α58 ἃ ἀϊβίδῃηϊ δηὰ ρονεγίυ} 
ΡΘορΪς ἴῃ (ἢ εχίγειης βου (3.9 15. 11} 18' [- ΕΖ. 485), ([ῃ6 ΕἸΏϊ- 
ΟΡ Δ}. γε οοῃίγαϑίθα ἢ ἴῃς ΑΞβυτίδη8 ἴῃ 16 [ΔΓ πουίῃ. [1 ΠΊΑΥ 
Ῥε, οὗ σουγϑθε, ἰμαὶ Ζερμδηΐδῃ βαγοβϑίς ἶγ δά άγεβθεβ ἰῃς Ἐργρ- 
[14Π5 [ΠΟυϑοΪνο 5 ὈΥ {Π]15 π8π|6, θδοδῦβε οἱ [Π6ῖγ Ἰοης 500]:ες ἤοη ἴο 

ΕἘΠΙΟΡΙΔ.---αγὸ Πι6 οἱἰαὶπ οὕ πεν σιυογά] (ΟἿ. 7. γη29 15. 2γ1 345 66'5 
7ε. λοῖ3 ἘΖ2. χιῦ' 124. Ζερμδηΐδῃ ρσοῦδοὶν ᾿πουρῃΐ οὗ (ῃς Θογίῃ- 
Δη8 ἃ8 ἀεβησα ἰο Ὀγίηρ ἀδβίγιςοη ἀροη ἴμοϑ6 βου Γη ῬΘΟΡΪ68. 
ἼὨδ τεργαβοηίδίίοῃ οὗ ἴῃς δου 85 88 (ἢε σνογὰ οὗ Ὑδῆνεῃ (σ,. 

5. 1τοὗ τες }}8 ἐη6 ἰδίεγ ἀδϑισηδίίοη οἵ Αἰ]6 ἴῃς Ηση 85 “1ῃε 
βοοῦγρε οἱ Οοἀ.᾽ Τδε ρῥσγορμεῖ᾽ 5 ὀὁχρεοίδείοι ζαὶ]οα οὗἉ ἔξ] δ] πηοηΐ, 
ἴογ ἴῃ6 δογίΔη5 τόγὸ τὐπηοα θδΔςΟΚ αἱ ἴῃ Ῥογάεγ οἵ Εργρί. Ἐργρὶ 
ΒΌΒΕΓγοα πο ϑεγίοιι8 βεΐρδοκ {1] Νϑοῆο νὰβ ἀείεαίεα αδἱ (γοῃε- 

ΤΪ5ἢ 18 ὅος Β.0. γῪ Νεθυςῃδάγεζζασ. Ηδγ σοϊῃρ]εΐθ νου ΠΟΥ 
γγἃ8 Ὡοΐ Δοσοιηρ 15ῃη6 ἃ υη8}] (ῃ6 τεῖρῃ οἱ σδιδγϑδεβ, (με Ῥεγβίδῃ, 
ἷῃ 525 Β.Ο., ΔΡοιι ἃ σοηΓΓΥ δἰΐεσ (ἢ6 {ἰπ|6 οὗ Ζερῃδηϊδῃ. Τῆς 

Ρτορεῖ 15 δἰπηοϑὶ σογίδι ΠΥ δηπουηοίηρ ἃ ζαΐυγα οδ᾽δ ΠῚ Ὑ ταίμεῦ 

ἴῃ8ῃ τϑοογαϊηρ Εχυρί 5 δοῖιδ] σοῃμαϊ!οη θη ἢ 5ροθ, δῃηὰ ἢ15 
οΥ̓ΔΟΙΘῈ 18 ὑγορ δ Ϊν ἱποοτηρϊείε; υ. ͵..--18. Α πῶ ἢ" εὐῖἶδ[ εἰγοίεἶ οἱ 
μὶς μαπά ἀραϊηδὲ ἐδ πον απὰ ἀφείγον Α 5ςγγία] Ο΄. 15. τ οἷ. 11. 3. 
τοῦ 1425“ ΑΒ 186 στγεδίεδε ρο ἶοα] ρονγοσ οὗ (ῃς πις, Αϑβϑγτία 5 
ΒΙΌΠΡΙΥ τεβεγνϑά ἰο (ἢ ἰαϑί, 45 ἃ ἊοἹϊπηᾶὰχ ἴο {π6 86 Γ168 οἵ Ἰυαάρτηθη (8. 
ΗΕ, 51ὴ8 ΜΈΓ ἴοο γα} Κπόοσσῃ ἰο ΖΕρη δ 4} 5 δυάΐθηςοε ἔογ {ΠῸΓ 

ἴο ηδεοά γεοδρί τ] οη ἤογε.--- μά υὐἱῇ »μαΐό ΝΊπευοῖ; α ἀδεοία  ὁ0Ή, 
α ἀγομρῆς ἰἶξο {1:6 ἀδδεγί] Ετοτὰ ἴῃ ἀδγ8 Ὀΐ δοπηδομεῦ Ὁ οἡ ἄονσι ἴο 

ΖΕΡὨΔηἾΔ}᾽5 ἔπη Νίηθνθἢ μδὰ ὕδοὴ [ἴῃς οδρὶίαὶ οἱ ἴῃ Αβϑυτίδῃ 

ΘΙ ρἶγα δηά [ἢ6 αυθδη οἰ οἵ (Πα νοῦ]. Ηδτγ τερυϊδ ἴοῃ ἃ 85 νου] ά- 
τάς δηα ρστενν τ ἢ ἰῃς ΡΒ ϑβίηρ γεαγβ; οὔ. 7οη. τ 42 ἴ- “3. Τὸ ῥτε- 
αἰεὶ μεῦ βροθαυ ἀοντΐα}} νγὰβ8 ἀπ ἜἼχογοῖβε οὗ υπάδυηϊοα ξαἢ. ὙΒς 
ἀεναβίδοη τὴ ἢ τ ἢ Ζερηδηΐδῃ (Βγεδίθηδα ΠΟΥ γὰ5 Ἔνθ ΠΊΟΓΕ 
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(ογτῖθ]ς [δὴ ἰμαὶ δηπουπορα 845 ἱτηρεπαϊηρ ονεσ ἴῃ6 ῬἈΙ]5Ε}η6 
οἱ165, ἴοῦ ΝΙΠπονθῇ γγὰ58 ἴο 6 5 γα] οννοαὰ ὉΡ ἩΠΟΙΙΥ ΟΥ̓ ἴμ6 ἀδβογί. 
ΘΌΓΙ ἃ σοηαϊἰ οῃ 85 15 Βεσγὲ ἀδβϑοσ θεά ποι ]Ἱά ἱῆνοῖνα ἴῃ 6 ἀγγηρ ἃρ 

οὗ τ[ῃε Τί ρτίβ, Ὡς ἢ γαη δίοηρ 6 βου ἢ-τνεβὶ 5146 οἵ ἴῃς οἰ, δηὰ 
αἰ9ο οὗ (ες ΚὭυϑυΣ τ] ςἢ 5. σία [6 πογίμ-νεϑί 5146. Αῃ οχίθῃ- 
βῖνα βγϑίεμι οἵ σΔη8]58 ςοῃνογθὰ ἃ ῥ᾽ π ] ΞΌΡΡΙΥ οἵ γναΐεσ σι ἢ]π 

[86 νγγ} 15. Οδγάθῃβ δῃηα ογοῃαγάβ δοζογάϊη ρὶν βουτϑῃθά. Βευὶ 

ΡΓΟΡΏΘΟΥ ΚΗΘ ηΟ [1π|118 ἰο ἰῃῆς ρον οὗ Ὑδηναδῇ. 

14, Αηἃ πενάς αὐὴἔά] 16 ἀσιυη ἐπὶ 6 πεάσ! οὔ πο] ΟἹ ἴῃς ἔδοε οὗ 
{ΠΏ ρ5, 1 5866 15 ἃ 1 ἱΠΟΟΠΡΤΊΟΙΙΒ ἴοσ που ἴο θ6 [θεαϊηρ ἰπ ἃ γερίοη 
(ΤΥ 85 (ῃς ἀδδεγί"; θαΐ (ῃς ἰοτεροίηρ ἤρυγε ρἰοϊυγεά ἴΠ6 σοπηρίεΐο 

ἀεδβίσαςἤοη οὗ {86 εἰν, ψ Ή1]|6 (15 δ 45 ἰο ἴῃ ρἱοίυγε [μ6 ἀεί} 

οὗ ἰῃς Ρ]δςθ᾽ 5 ἰοίδ] ἀδβϑογίίοῃ ΕΥ̓͂ τηδῃ (γί. 27).- -- Ευονυ δεαςί οἵ {]16 
͵βεϊ4] ἴ. 6. ἀνοσγ Κὶπὰ οὗ δηΐπηαὶ. Εογ ἴῃε ἰοχί, υ. ἡ.. ΑἹ 1Πς|εγὰ Π}γ 
ΒΑΥ5, “ΘΥΕΙῪ δοδϑὶ οὗ ἃ πδίίοη.᾽" Α οομησαοη ἰηἰεγργείδιοη οἱ 
1015 15 85 8η Δ γονίδιθα ἔογπι οὗ "δνεγυ θεαϑέ οἵ Ἔσνεγυ Κη; θυΐ 
ἴμϑγε 15 η0 οἶθαγ οδϑ86 οὗ 5 ςἢ δὴ δ γον δίίοη, Ποὺ 15 ἴμθσγε ΔΩΥ δνΐ- 

ἄεπςς [παι “πδίίοη᾽᾽ τιᾶὺ τηθϑη “Κίπαά ᾽ οἵ "βογί.᾽ ΟἾδοῖβ ἱπίεγργεί 
1 οὗ θεδϑίβ (ῃδι ἔοστῃ ρσουρϑβ, ἰ. 6. ρτερδγίοι δηπ|4]5;7 511] οἴ 68, 
“4]1] θοδϑίβ ἰῃ στον 5 1 δηά θανίάϑοῃ, “ΝΙΠονθὴ 5}4}} Ὀ6 ἃ οογη- 

ΤΏΟΩ Ρᾶβίιγα [οσ ον σΥ {ρα οὗ ρβορ]εθ.᾽ Βαϊΐ ἴῃδ656 4}} ἴογοθ (8 
Ἡερστενν θεγοπά ἴῃς 5ἰγαϊηἱηρ-Ροΐηῖ. Ηδηςς, Ὗε. εἐιμθηαβ ἴο “ἃ 

ΤΑΟΘΥ τ α]οΥ οὗ μυϊχοά Ρθορίθ,᾽ τ ΠΟ ἀοα5 ποῖ 5 5: (ῃ6 σοη- 

(εχ δί 4]}, 16 οἴμοτβ ποῦ Ἱαά σμαηρε ἴο “Ἔνεσυ ὑοαϑί οὗ ἴμ6 
Β,ΔΙΆΡ," ὃ ἰογρείπρ ΔΡΡρασγθητ]ν [6 νἹοϊθηξ Τοοπῆϊος ἴἢ18 οσοδ- 

βἰίοηθὰ ἢ (6 ῥγχεςδάϊηρς 5ἰδίοηθηΐ γερασγαάϊηρ ἴ[ἢ6 ἀτγουρῃΐ οὗ 

[πε τορίοῃ.---Βοίΐ ῥοϊίσαπ απὰ ῥογοῥίηο εὐὴϊ ἰοάρε ἐπ ΠΩ σα ῤὈαἱ 5] 

ΤῊδ οἀτνοά ποδάϑβ οἱ ΝΙΠΟν ἢ 5 ΠΊΔΩΥ͂ ΠΟ] τη 5 01], ἔογ πα πιοϑβὶ 

Ρατγῖί, μῈ ᾿γίῃρ Ὀγοίκεῃ ἀροη (ἢ6 στουηά δηά ἀδῆ]εα ὈΥ Ὀεΐπηρ τηδάς 

ἴο βεῦνθ ἃ8 Ρευοῆθβ δηἀ πδϑίβ8 ἴογ ὑποΐδδη ὈΙΓά5 δΔηα νϑγηῖη. Τῆ6 

Ἔχᾶςῖΐ τηθδηΐηρ οὗ ἴη6 ὕνο νογάβ γεηάἀδγθα “ρεϊίοδη᾽᾿ δηά “ρογου- 

Ρίμθ᾽ 5 ἱπ ἄἀουθί. Τῆς ἢγϑί 3 τεμάδγοα “ομδπιθθοη " ὈγῪ ὦ δπά 

ἐροσιηογαηῖ δγ Ἐ. [Ιη Τὰν. αἰ Ὀϊ. τ4}7, {15 οἸαββθά δπιοηρ ἴῃ 6 

Ὁμοίοδη Οὐγάπ; ἰη 5. το ΄, 1 18 ρᾶγα]Ἱ]οὶ ἴο ον] δηᾷ 15 τηδάε δη ἰῃ- 

μαδίϊαπὶ οὗ (6 ψ]ΠάΘγ 655; ἰη 15. 44}, 1ἰ 18 ἱποϊ υἀ δα ἀηλοηρ Οἰγὰ 5 

4 80 ἐ. Ζζ. Ηἰ.. 1 980 6. ζ. Ἀοσϑεηπι, ἄς ΧΑ... 
 Μευ., Εν., Κε., νηὶ. Ὦ Ηα!]., νδὴ Ἡ., Ὁς. (}). 
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Δ 18 γθργεβοηίοα 88 ἔγεα θη ηρ ἀαβοΪδίε γερίοηβ. [{ 15 ον θη ΠΥ, 
ἰΠογοΐογε, ϑοπηα Κίἰηα οἱ ν]ὰ δἱγὰ ἰουηά ἴῃ 501 ΠΥ ψαϑίεβ. ὙΤῈῈ 
ΟὨΪΥ οὈ͵]εςιίοη ἰο “ΡΕ] απ 18 (δἰ ἃ8 ἃ σζοηϑυπηοσ οἵ Ά5}, ἱξ νουἹά 

ΒΟΔΓΟΘΙΥ μὲ ἰουπά ἰῃ ἃ τερίοῃ “ἀγὺ 438 ἴ6 ἀδϑογί᾽; ρεγῆδρϑβ, ροθῖς 

Ἰ]σεηϑε 18 θαυ] ἰο [ἢ185. ΤΠ “ροτγουρίης᾽ ἷ5, ἴῃ 18. 1455, αβϑοοίδίεά 
ὙΠ ΓΔΓΒΗΥ ρστουηά δηΐ, ἰῃ 414}, ἢ ἀδϑοϊδίθ γε ρίοῃ 5 8458 ὨοΓγα. 

Ὗς ἀο ποῖ ἰοοΐ ἴογ ρογοιυρίηθβ ἴῃ τδγΒῃ 68; ΠΟΥ ἃγα ἴον δααϊςοϊεα 
Ἔχο  υϑἴνεὶν ἴο ἀσδβοϊδία ρ]δςθ8; ΠΟΣ 8μοιϊὰ τὸ ἐχρεοΐ μετὰ ἴο ΡῈ 
δϑϑοοίδίεα ψ 1 Ὀἱγὰβ 85 ἰὴ 15. 234 δηὰ βογθὲ. Βυΐ, οῃ [δε οἶα 
Πδηά, ἴπε τρθδηϊηρ, “Ροσουρίης᾽ οὐ “μεάρεμορ᾽ 18 ἀβϑυγεά ἰοσ (ἢ}15 
σογὰ ἴῃ ὅ5γγ., Αγ δηὰ Ε1Ώ.. Τα δ᾽εσηδνα γεηάογίηρ " ὈΠίεγη,᾽ 
ΜΉΘ. Βηα45 ΙΏΔΩΥ (ΟἸ]Ονγοσβ, 8848 η0 βϑυρρογί ἰῃ ἴδε Νγββ. ΠΟΥ 
ἴῃ ἴῃς οορπαία ἰοῃριιε8.---ΤἼέ οιοΐ ὐὴἷΖ ποοί ἐπ δ:6 ιυἱπάοιν, 1:6 
γαυερ ομ δὲ ἐβγεςμοϊ ἢ ΟΥὐ8 δῃηὰ σανθῃβϑ σὲ δὲ οσουρδηΐβ οὗ 
ἀεϑοϊδίίοη; οὖ 15. 242 8. το δ. [Ι͂π (δες ρῥἱςίυτε οὗ ἴῃς τανβὴ δἱ 
186 ἀοοῦ, Ζερῃδηΐδῃ δηποὶραίοἃ Ῥοεβ8 Κανέεη. ΑἹ 85 υϑυλιν 

τεπαεογοὰ 15, “ΤΠ εὶγ γοῖοα 5}8]} βἷπρ ἰῃ ἴῃς ψίηάονβ; ἀΘϑοϊδοῃ (ΟΥ̓ 
ἀτουρῃῦ 5841} θὲ 'ἰπ ἴπ6 (γε βῆ. 145.) Βαϊ ἴῃε βϑοοοηά [4] οἱ (86 

βοῃίθηςα Ὀγαβεηΐβ ἃ βίγαηρε ΤοἸ]οσδίίοη οὗ οἰγοιπηβίδηοαβ; δηά [ἢ 6 
Βτβέ Β]ξ ἱπίγοάυςεβ ἃ Ῥγοῃοῦη, ΠΘΟΘΒΘΑΙΓῪ ἴο [(Π6 86η58, Ὑ ὩΣ 18 
ποῖ ῥσγεβεηΐ ἴῃ ΑΓ. ΤῊς ἰτδηβ᾽δὔοη ἤογα δάορίεα ἢδ5 ἴῃ6 βιρροτγί 

οἱ ῷ.-.---ον οεὐαγ-τὐογὰ μας δεεη ἰαϊά δαγε] ΤῊΪ5 ἔγαρτηθηΐ, σι ΐο ἢ 
[85 πο σεϊα οῃ ἰο ἰῃς ἱτπηγηβαϊδία οοηίεχί, 18 ργοθδῦγ οἰ ποῦ ἀὰς 
ἴο οοτγιρὶ αἰξίορ. ἔγσοπι ἴῃς ζο]]ονίηρς ᾿ἰπ6,Ὲ ΟΥ 15 ἃ τηϊϑρ᾽δοοὰ 
οἴοβ5 οἡ "Δ 5} ἴῃ 2..1--16. ΤὙὶς ἐς “1:6 ἐχι ίαη οἷν μαὲ ἀιυεῖ 
ἦπ δεομγ}1}] ἴῃ (ῃ6 τεριίαγ εἰερσίας τγίμηι, ἃ βίδηζα οἵ {Γπρἢ 

ΟΥ̓ΟΓ Νί πονθἢ πον [8] ]6ὴ γγὰ8 ἤθγα δρρεηδδα ἴο {πε ογίρίη4] ογδοὶα 
ΌΥ ϑοπῖς Ρίουβϑ τοδάθσ. Τῃε ΡὨγϑΕΟΪΟΡῪ οἱ [8 νεσϑα 15 οὗ Ἷοπι- 

ἸΏΟΩ ΟΟΟΌΓΓοηςΕ; Ὁ. 15. 222 227 4.4} “5 15.--απαγίπρ ἐπ εν Ππεανί, 
“1 αηι απὰ ἐμεγε ἐδ ποημξ εἶδε. Νίπονθι δα Ἰοῃρς ἀνγοὶξ ΒΡ ΓΕΠΊ6. 
Νοῖ 1] νη ἴῃς αυδτίογ- δ τΌΓΥ ῥτγεσεαϊηρ ΖΕρμδηΔ 8 ἃρ- 

Ῥδᾶγδῃμοα μδά Αβϑϑυγία γοοαῖνθα ΔὴΥ ϑβεσίουβ σἤθοκ ἴῃ ΠΕΓ ΟΑΓΘΟΓ οὗ 
ψοῦ ἀ-ςοημαυοβϑί. υἀΔῃ 1ΐ5ε1} δα Ὀδδη ν8354] ἴοσ ἃ 8] -σθηζυγυ. 
ΤῊς Ροοκ οὗ Νῆυτῃ σοῆβδοίβ (ἢ γα] το δηα οἰ 1ϑδςοη οὗ ἴῃ6 7678 

σθοη (ἢ6 ἰγτγδη 5 [411 θδοδπια ἱπου δ} ]6.- - σιν μας 5ἠ6 δεέζοηιε ἃ 

4 980 ΒυῺ (ΖΑ. Ν, 182), ϑεῦν. (7), Νον. (7), δίεν., ἕδς. Κοιδ., υ., Κεοὶ (Ὁ). 
1.90 Ματγί. 
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γμΐη, α ἰαὶν 70 ἐδ 6 τυϊϊά δεας (Γ΄. 76. τοῦββ «τὰ, δος ἀδβίσυςοῃ νγᾶ8 
ΠοπΊρΙ εἴθ. Χοποόρθοῃ, ρῥαϑββϑίης (6 5ἰἴϊα ἰὴ Β.0. 401, γχὲϑ8 δ0]6 ἰο 
δαιτὶ ΟὨΪΥ ἰ(ῃδὶ ἃ στοαί οἰϊγ δα οὔςος οςςυρίοα ἴδε βροῖ δῃὰ μδὰ 
Ὀεθη ἀεβίτογοαά Ρεοδυβε Ζευβ ἢδα ἀεργνεά 15 ἱπῃδ ἰϊδη5 οὗ ἰμεὶγ 
115. Ἐ--ΕΥΕΥΎ μά τὐῆοὸ ῥβα5565 ὃγ ΜῈ ᾿ιΐδδες αμά σπαξες μὲς ἢ: 
Ιηαϊοδῖῖνα οὗ ΟΡΘΏΪΥ Ἔχργοβϑοαὰ βϑοοσὴ δηα ἔθδιίοϑϑ γᾶρε. Τῃα 
βοβίαγα 8 ποί δἰβεῦγῆογε τηθηοηθά; οὗ, τ Κ. οὗ 76. τοῦ 407 ςοἷξ 
ἘΖ2. χη) 70. 2731,84. αἷδ Ῥ5. δῖ. 

ΤΆΏς φίμα-ΤὨγτῆχτα 5 τεβυτηθὰ ἴῃ [15 5317., δηὰ [818 ἔαςῖ Ἰεη 5 ἔοτος ἴο ἴδε 

νἱενν [Βαϊ ᾿ῃ σεδ τ [ἢ }8 βεςιίοη 8 ΟὨΪΥ ἃ σοῃεἰυδίοη οὗ ᾧ 4, ΜὨΪςὮ 15 
ςομηροβεα ἴῃ ἴδε βδῖὴς τγδϑϑὶιισθο. Μοσοονοσ, ἴῃς οουγβς οὗ (ἢς δογιπίδη 
ἱηναβίοη ἰδὰ τσουσ ῬὨ 58 οἡ ἴο Ἐπγρὶ δπὰ ἰδὲ ττὶϊεσ νου]Ἱὰ παῖυ- 
ΓΑΙ ἕο! ον ἴδδι οουγβα ἰπ ἰ5 ἀεβοσ ρύοη οὗ (ἃς ἀεβίσυς οι ττουρσδὶ ὈΥ 
ἴδε. [115 (Πδη, δὶ ἰδαϑβὲ, Ὡοΐ ἐσ ρσοῦδοΪς τῃδὶ 21-1 νγαϑ οῇςδ οοῃ πιο ὈῪ 

α'16.. 530 Νον., Μαγίὶ, δῖον. ἕὰζ., ϑ5:κ., θυ., Κεηῖ. 

ΤὨς ἰοτσοχοίης ςοηβίογδίϊοῃϑ 850 βυρροσί ἰδς νἱεν ἴδδὲ [58 βεςοῃ 

5 ἔσουὰ ἴῃς παπὰ οὗ Ζερῃδηΐδῃ Ὠἰτηβεϊξ, Ξοὸ ϑοῦν., Νον., σάϑιυμ., Μασ, 

Ὧν. δῖεν., ἕας., δ8:-., θυ., Κεηί. [{ ἐν  ἀδσηιν δηξεὶρδῖεβ ἴῃς ἀεςβίσις- 

ἔοη οὗ Νίπενεἢ δηὰ νγᾶ8, σοη5εα 6}, τ το ὑσίοσ ἴἰο [μα ἐσνεηῖ. Τδε 

Ὠἰπίογὶς 4] ἰϊυδιίίοη ἰδ 5 ἰηἀϊςαιςα δε ἴο δοοοσὰ στ [δς ορὶπίοη ἴδδῖ 
Ζερβδηΐϊδῃ ττοῖς (15 βεςσἴϊοη. Τῆς διρυπιοηὶ οἱ Βυ. (5.1Κ. 1803, ΡΡ. 
294 ἢ; 30 αἰϑο Τβείπεσ, δηὰ Εϊςδ., Εἰμὶ. ΙΝ, 417) ἴογ τῆς ἰδῖοσ οσγίὶπ οὗ 

1015 οσαςὶς 18 ΌΥ ΠΟ σηδϑῃϑ ζοποϊυβῖνθ. Ηἱ5 βγεῖ οὈ]ες!οἢ ἴἰο Ὡς εασὶν 
ἄαῖς 15 ἰ8δὶ Α535γ. 15 ἢεῖς ἰγεδῖοα νυ δουΐϊ ΔΩ τεΐεσεπος ἴο Ποῖ γοϊδοη ἴο 
1ϑγδαοὶ δηἀ ἴῆιι5 ἰῃς ογϑςοὶς ἰδ ῖβ ΔΠῪ ἵπποσ σοηηεοίίΐοη 1 τῆς 5ἰτυδίϊοη 

δηὰ ἀἰθογα ]ά ον ἔσοσι 15. το. Βυΐϊ βυγεὶν ἴῃ6 ρσορῆεῖβ Εσα ποὶ ποτα 

ΠΟΡΥ 315 οὐ νεπάετϑ οὗ βεςοη- πὰ ροοάβ. ΝῸΣ ψῶ8 ἰΐ δβϑβεηῖδὶ [ῃδὶ 
{ΠῚ 5δουϊὰ αἰνναγβ ἔυγηϊβῃ δὴ ἰηνοῖςς οὗ [86 ἱπῥυγίὶεβ. ἱπῆϊςιοὰ ἀροη 

15γδεῖ Όγ ἃ ἔος; ζ΄. τω. Ἱ᾽", Κπον]εάρε οὗ [686 οἡ ἴδε ρασὶ οἵ (ἢς διαϊ- 

δος πλὶρῆϊ βοπιειπιεβ ὃς ἴδ κοη ἴοσ ρταηϊεα. ὍὙὨς ϑεςοπά Ἴςοῃϑβίοσζαίίζοη, 

νίΖ. ἰῃδι [ῃ6 ΡὨΓΔΒΘΟΪΟΡΥ 15 δῖα, ΠΟ ΟΟ ΓῺ ΠὨΘΗ͂Υ ν. 15, (ἃς ἰαῖς οτἱσίη οἵ 
ψΠοἢ τηυβὶ Ὀς στδηίοα; νυ. ἑ.. 

Τῆς ἔαςϊ (δι ΝίΠενο 58}}} βἰδη 45 ἔΓη 5 868 ἃ ἐδγυηπίπως σα φμερε τοὶ 
οηἷγ ἔοσ ιῃἰ5 οσγϑεῖὶς, Ὀυΐ αἷϑοὸ ἔογ ἴἢς ψοσκ οὗ Ζερῃδηΐδῃ 85 ἃ ῃῇοΐϊθ. ΤῊΘ 
δου δὶ 411} οἱ ΝΠ ονεἢ δὲ (δες δαηά8 οὗ ἴΠε Μεάδβ οσουττεά ἰη δογ-6ού 
Β.Ο.. Αἱ νδαῖ ρασιουϊδγ βίασε οἵ ἴπς Ἰοης βίσυρσρὶε (δαὶ ρῥγεςεάςα δῦ 
ονοσίδσουν Ζερῃδηΐδἢ ὑσοπουηςδὰ [8 βεπίδησς Ὡροὴ δοσ, νὰ σδηποὶ [εἰ] 
ψἰ} ςετγίαϊηγ. Βυΐ ἰξ, 858 βεοῦλβ ὑσοῦδο]ο, [686 νεσβεβ σοηβετζαϊ ἃ ραᾶσὶ 
οὗ ἴδε ΡτορΒ οΟΥ Ὀερίηπίηρ ἴῃ 21, νγὲ 53}}4}} μβανς ἰὸ ρἷδςς ἰζ ἰῃ οοηποςἴΐοῃ 
πἰϊὰ τὰς τηονεσηδηίβ οὗ ἴδς δογτίδη5, δου 627)--626 Β.0.. 

4 Αμαδαείε, Ὀκ. 111, «ἢ. ΙΝ, το Δ. 
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ΤΈε ογβϑεῖςε 85 Ἰουηᾷ ἰη ΑΕ 15 ρῬασεητν ποῖ ἴῃ ἰϊ5 οσίσζίηδὶ ἔοστα. [19 

ταοτο ἴπδη ᾿ἰκοὶγ ἰδ ν. 12 15 ΟἡΪἱυ π6 Ὀερὶπηΐϊης οὗ ἢ δὶ 38 οὔςε ἃ ποῦς 
ΟΣ ἰε885 εχἰεη δὰ ᾿υάρτηδηξ ὑροπ ἘΡΥΡΙ; 80 ϑεῖῦν., Νον., Μαχγῖ, δῖεν., 

γδη Η,, Εοίδ.. 11 15 βοδ σοὶ ργοῦδοὶς ἴδδὶ Ζερμδηΐϊδῃ νου]ὰ ἀδνοῖς γεϊ- 

Δένο!γ 50 το ΤΠΟΓῸῈ 5ρ8ςος ἴο ἴδε ῬὨΣ 5(ηε5 [88ὴ ἴο ἴῃς Ἐρσγρὕδη», 

ὙΠΟῺ ἴδε ἰατῖεῦ ῬΘΟρΡ]ς ττέγα βϑεοοηα ΟἿΪγ ἴο ἴμς Αϑβεγτίδηβ ἴῃ ἰηβυεῆςς 

δηὰ ρονεῦ διηοηρ ἴμ6 Ὡδίϊοῃβ οἵ τψεβίοσῃ Αϑία. [{ ἸΏΔΥ ὃς ἴδαὶ ἴδς 
οουσες οὗ ἴδε Θογ Π1]8Π5 ἰῇ δεοςερίίης σταπϑοῦλ δηὰ {ἰδυῖϊς δηα ροΟΞϑΙΌΪΥ 

τερυ ες ἔσο ΕρΥρί δηά ἴῃ σεϊυσηϊης ἔγοτη δος θοσάοσ πὶπουΐ ἀοἱπς ΠῈΣ 

ΔΩΥ 5οσίοιιβ ἱπΊΌΤΥ σϑῃ 50 αἰδι ΓΔ} σουπηίογ ἴο ἴδ 6 Ρχορ οι 5 ἐχρεςίδ- 

οι (δι τς τεπηδί πάοσ οὗ τῆς ογρί δὶ Ῥσορἤο ον Μὰ 8 ἰπ σἰασίης οοπίτα- 
ἀϊςὕοι ἰο (ἰδς δεῖ δηὰ ννᾶβ ἱδβεσζείογε ἀσγορρεά. ἴῃ Ἴοιῃρθηβαίίζοη ἴοσ 
(15 Ιο55, δὴ εαὐϊῖοσγ 85 δά ἀδὰ ν. 15, 15 ἰδίεσ οσί σὶη 15 γενςβ θὰ Ὀγ 115 ]- 
τηοβὶ δοκησγεά ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΩΥ δηὰ ΌΥ ἰῃς ἔαςϊ τδδὲ 1ἴ Ιοοκβ Ὡρο ἴδε ἀε- 

βίτυςτίοη οὗ Νίπενςἢ 85 ἃ ζαἷξ σοσον ]ἶ; 5ο Νον., Μασί, δῖον. Βεεσ, Εδρ., 

Ἐοιδ., θυ.. 

12. ὈΣντΌ] Οτ. ᾿οἷπβ8 ψῖτ ν. 11.---ῶ ϑ}} Οστ. "Σ. δίεν. δα ἀβ ϑϑφρῃ. 
-2.5] (Ὁ οπι. 53ξ.; 50 3 πγ38. οἵ Κεῆη. δηὰ 2 οἵ ἀςε Ε.. ὅϑ.δν. "᾽ 2; 50 
σάϑιω., θυ... δ. 2.1; 80 Οογίξαι. Νον., Κοίῃ., Κεηῖ.---πο 5] Οπι. 

ΠῚ οἷς π15. οὗ Κεπη.; 3. Μαχί, Νον.Κ, δεν. ἕδ}., ϑ:ζ.. Τᾷμὸο Νσβϑβ. 

ἄο ποὶ ἀεβηϊ εν στεσορηΐβς 115 ρτοβεηςς, ᾿μουσῇ ἴΠ6Υ 41} ἰακε ἴῃς βεηΐδηςα 
ἃ5 ἀεοϊαγαίίνε ταίμοσ (ἤδη νοοδῖῖνε. Ὑῆε υὑϑᾶσὲ 85 ἴῃ ΑΕ 15 ψἱιΒουΐ εἶοσθς 

ΔΏΔΙΟΩΥ ἰη ΟἿ᾽, 5ίπος θη ἴῃς Ργοηουη 5 υϑεα 85 Ὠοζε ἴο βίγσεησίδεη ἃ 
Ῥζοποσηΐπδὶ 300]. 11 αἴτναγβ ἕο ονγ5 [δι 50]. ἱπητηθαϊδίεϊγ; 6. ρ. 2 5. γ3 

15. 3715 ΡΒ. 44. Ὑδδ 58πι6 ϑᾶρὲ 8 σοΙππ0η ἴῃ ὅυτ. (ΝΟ. .5.γ. σγανε- 

ῬΙΟΥ͂, δ221) δῃὰ ἰη Β:0]. Αγδιηδὶς (ΕΖζσγ. ς"}). ὙΒε ροβιοηυ ρίνθη "ἢ Βοσα 
9 [81 ουϑίοτηδτυ τ ἢ ποιλΐη8] 807 εςῖ5; 6. σ. Οἡ. 34 4211 Μα]. 113,.--- 

18. γ 05] Εἀά. γν πρὸ; 580 Ὗε., νγδὴ ἩΗ.. ὥκουοῦ. Ἀ δηὰ ΗΡ. 

23, 26, 40, 42, 49, ό2, 68, 8ό, 87, ΟΙ, 97, τού, 147, 153, τοῦ, 228, 233, 
310 “ Ὁ ΠΡΚῚ; 50 33, Ματγίϊ, δῖεν., Εδρ., 58:Κ.. ὙὟὍβὲε ἐοσζεροίῃῃᾳ βϑοῦγοεβ 

ἴον ἴδε τηοβί μαζί σεϊδίῃ 1ἵϑί ρεσϑ. 4]}} [Ὡσουσὰ νοῖβὲ. Ἐπ. ο". ΑἹ (2]}ς 

ἴος ἴδε τεπάογίηρ, “δηὰ στρδυὺ ἣς βίγείς ἢ} ἔοσί"; θαΐ (8 ρίνεβ ἃ ἀϊῇ 
δεῖ σοηππεςἴίοη τῖῖ ν. "ἃ, Α5 (δς ἰοχὶ βίδηϑ, νγὲ βου ἐχρεςῖ ἴῃς 
Ρί. στ ἂν οοηϑες. ἴῃ ν. 12 85 ἴῃ ν. "4, θὰ [Π6 ταςεῖνεα εχ 15 Ὠασὰ ἴο 
δεοςουηῖ ἔος οἡ ἴῃς βυιρροβί[οη ἐμαὶ (δὶ νγὰ58 ἴῃς οτἱρίηδὶ εχ, Αποίδοσ 

Ῥοβϑ: ὉΠ που]ὰ ὃς ἴο ἴγεδῖ [ἢ πὰ 85 ἱπιρί. ἢ τᾶν οοηβος. σομ πυΐηρ ἃ 
ΡῬτορβεῦς μέ. πῃ ἴῃς ροτγίίοη οὗ (δε ἴεχῖ ΠΟῪ πλϊβϑίηρς (3580 Ε;ν.); Ὀυϊ [Πδὲ 15 
τοηδετοὰ ἀϊβθηουδ ΌΥ ἸΣ2 Ὁ ἴῃ ν. 4, ὙΕ 5: ρΡ]68ἴ ρσοσδάυγσε 15 ἴο ροϊηΐϊ 

ἴῃς ἔογτ8 85 ἱπιρί. σι ῖτῃ βἰτηρὶς τᾶν; οἵ. (65. "19, Τὺ 15 ὉΠΠΘΟΟΘΒΑΣΥ 
ἴο δἰϊετσηρὶ ἴο ϑδεουσε δάθοζεηος ἴο ἴῃ 8δη6 Ῥεβϑοη ἰἤχουρῃουΐϊ (89 

ογϑεῖϊς, ἴοσ ἴ8ε ῥγοῦδὈ ΠΥ οὗ ἃ Εἰδίι8 δὔίοσ ν. "3 δ] ]}οὐγβ τοοπὶ ἔοσ ἴδε ἰη- 
ποὐἀυςίοη οὗ ἃ ἡδίυγαὶϊ σὔδηρε οὗ ρόσβοη ἴῃ ἴμ6 σηδίοσί 8] πον ἰοϑί.--- 
“2 29] ἜΣ “ "Ὁ3.---14. Ὁγ0}] Νὴ α. 853;, "Ασδθϑβ8. 51:Κ. οπι..---2] ὦ ὦ 
Ἐ - 0}... }} ΟΥα. 88 οοστυρί αἰτίος. οὗ τῃς [ο]]. Ὁ) ἀπὰ ἱπβεγί γι’ 
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σὴ ὦ ὅ᾽ ἀπὰ ἀς ΒΕ. λο; 380 Νον.. ΟἾΠΕῚΒ ὑσεῖοσ ΝΠ ἴο ΣἼΦ; 80 ασ., 
Μακχῖὶ, ϑδίεν., Εοιϊῃ., ϑ8:κ., Κοηι. (δ οἱ 5) δηὰ δας τῆς γῆ:; 50 ὦ, 
ΜΙ Κ͵Ὸ τὰ “βεα.,; Οὐογίξαι. ογῃ. ΄) δηὰ οὔδηρεβ ὑσεἼθαάϊης ψοσζὰά ἴο 

805. ἥ. Βδο,. Ὁ)Ν, “βαρ. ΕΔ]. κ}, “να]εγ᾽; 80 νδῃ Η., Ρυϊ 

στὰ τὰς τπιεδπίης “5 διρ᾽; ο΄. Ὀγ.. Τα υ8ς οἵ ) ἴῃ ΞΗ: ἰ5 ΔΌΠοστηδὶ. 
Τῆς Ρῆγαβα ν2 ὅ5 πΝ ὃ2 (2 ΓΒ. 323»; οὗ, ΕΖ. 173 4439) 5 ὨΟ ΣεΔ] ΔΏΔΙΟΩΥ 
ἔος ἴῆς Ῥχοροβεά Ἵοογγεοΐοῃ 5) 9 '“π 5, οσα “) - 'βοσῖ᾽ οὐ "Κίηά᾽; 
ἴοσ ἴῃ 2 (ἢ. 325 3) γοϊδὶῃβ 115 οὐ χίηδὶ βθῆβε, “πδίϊοη᾽ οἵ "ρβθορὶς᾽ δηὰ 

᾿ἰπουρῇ ἰἰἴ 18 ρογί ες ΠΥ ἡδίυγαὶ ἴο 5ρεδὶς οὗ ἰῃῆς “ροάβ οὗ (δ πδιοηβ,᾽ 1 18 

Ὠοῖ 90 δΡΡδγεηΐ ΜΕΥ [86 δῃϊ 895 ββουϊ ἃ Ὀε οσοηςεϊνεά οὗ 45 οἰΔβϑὶδεά 

δἰοης ἡδίϊοηδὶ ᾿ἰηθ8. ἔν ε.᾽8 ΡΙ͂ΌΡΟΞβΑ) ἴο γεβοῖνε (8 ὑσόῦ]θῖ ὈΥ αἰνίης 
Π ἴδ6 56η86 οὗ “ρτουρ᾽ ΟΥ “ἾΔΙΑΙΥ,, 845 ρεσμαρ8 ἴῃ 2 5. 231. 15 Ῥ5, 

68:1: γ41" (τ΄. Ατ. : ) 8 υπίθηδοϊς, σ'πος ἴῃς σοϑυ πρ 56 η86 ἀοε58 ποῖ 

δεοοζὰ ἢ (6 Ῥσεσθαϊηρ “ Ὑ2; 1ἴ 4150 ς 8118 ἔοσ “2 ἴῃ [με Ρ]..-- νυ 023] 
Δ ἱπ ἐς πομδες. (ὦ ἐν τοῖς φατνώμασιν.---ἸΠὮ Ὑϑν 0] Βα. "2 " 019; 
80 ἶἦνε., Νον., ΟΑϑ., Μασ, Ὁτγ., ϑδῖεν., ἕαρ., Κοιίὰ., θυ., Κεῖ. ὦ καὶ 

θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς. Ἔ τοῦ ςαπίαμέΐδ ἐπ 7}εἐπεϑίγα. 
Κεηη. 112 (Ὁ), 24ς, Ὑνῶν; 4, τυ Φη. ϑοῖν. βυρρεβίβ [Πδὶ ὙΦ᾽ σερσεβεηῖβ 

ἰῃς πάη οἱ ἃ ὈΙΓά, 6. σ. Ὁ) οΥ ἢν)"; [ἢς Ἰατίεσ 15 δάορίεα Ὀγ Νον., ΗΔὶ]., 
τ. (Ὁ), θείης Ἰοἰπεὰ ἰο ἴῃς ῥσεοβαϊηρ ποσὰ ΌΓ ). Βδςοὶ. "3 τῶ "Ρ.- 
02 2] Βα. 2.Ὁ, νὶτἢ ΟΦ κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς; 50 Επτν., δεῖν. 

στ., ε., Βαςἢ., ΟΑϑιι., Οοσγίξαι. Νον., Μαγ, Ηδὶ., Ὁσ., δίεν., Εδᾷ.ἅ, 

Ἐοίῃ., θὰ., Κεῖ. Φν" ἩΡ. 228 οἵη... Ἐ οογυως. Αα. Σ αὶ --ἯἍ 31π. 

πα πΙὴΝ 2] ΦΟ διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα ((6", ἀντάλλαγμα) αὐτῆς. 

Ἢ φιοπίανε αἰεπμαδο γοῦον εἾμς (5 Ἀ10). (Ὁ δεοαιιδε ἐΐξ γοοί ὶς ἰαοϊὰ 

δαγε, ῬΕΓΏΔΡΒ 8 ἰῇπεσ ϑυγ. ΟἸΤΟΣ οὗ σιμῶϑ, ἔοσς σον (860.). Βδοξ. 
ΔᾺΝ ΠΥ 33, “ἴῸΓ οὔς [85 ἰδ Ῥᾶγε βῃδιηβ.᾿ Οὐοσίξαι. βυ βεταἴεβ ΥἹΟΝῚ 

ἴον [6 σοὶ εἶδυβθ6. Ἐπν. (τεδίβ ΠΝ 85 ΥὙὉ. ἰῃ 34 ρεσβ. ΗΙρΡὮ. γ' 
πν; 80 ΗἹ., ἵνε. (ὃ). ὙΤὴε ἄπ. πτὴκ ταϊρδῖ θὲ ροϊηϊθα πῖνε, 1 Α͂Ϊ 15 

ςοττεςῖ, ΠΡ 5 Ὀεβῖ ἴδκοη στ ἱπάσβηϊί(α 500]. 85 βδαυΐϊνα]οηΐ ἴο (ῃς 
Ῥδϑβίνε.- --ἱδ. (ὁ οοπηεοῖβ 1818 νεσβ ὙΠῸ οὗ. 3.- Ικ] ἘΣ οἵω... Οτ. 
γνίδὶ 8ὸ Βοίδ..-προρη] (Ὁ Μογεἐβεά; 5ἰταῖ σὴν ζ2.--Ὅ 0} Ν] 80 15. 475. 19, 
Βεξὶ ἐτοαίθα 88 δηδίορουβ ἴο ") Ὁ δηὰ ῦν (οῦ, (8. 1" δπά 1ϑ). τῇ} 

80-(8|1εἀ ραγαρορίς"; ἔογ 'ν οἰβϑενγῆεσε [8 |κε8 ὯῸ 8ΐ., Ποὺ ἀοθβ ἰξ πᾶνε 
16 τηοαπίηρ “θεβι 65, Ὡς [με δαἀαϊίοη οὗ [6 5. ζεαυΐγοϑ.---ὙΞ 5] ὦ 
γομή.---Ρ Θ' δῃὰ Κοηη. 145 5-Ξ- ρ΄ σε", ΒΔ. (οά. ὉΦ" οτἱ ρίπδ!!ν, 

Βυΐ εοττεςίεά ἴο ΡΨ"; 8ο ἀς ΒΕ. 1092.--ἼὉὮ (δ τὸ γ»Ὸυ.--ὺ δα ἀ5 δἵ επὰ 
οὗ νοῦββ, “ὉΝ1. 
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δη. ΤΗΕ 91Ν ΟΕ ΤἸΕΕΌΘΑΙΕΜ ΑΝῸ ΤῊΕΞ ἘΕΙΘΗΤ- 
ΕΟΌΘΝΕΘ9 ΟΕ ΥΑΗΨΜΜΕΗ (3:5. 

Αδ ἱποοζηρϊεῖα Ῥγορθθοῦ οὗ ΜΕΘ ΟἿΪΥ ὕνο {}]} 5 γ8. δηὰ ραγῖὶ 
οὗ ἃ (τὰ τοπιδίη. ϑίσ. 1 σῆδγρεβ 7ογβαίοτα ἢ αἰϑορθεάϊδηςς 
Δηα [ΔΙ [16 55η6 858 ἴο Ὑδην ἢ (νν. ᾿- ἢ. ϑέσ, ΠῚ διταῖστϑ ἰἢς οδῖ- 
οἶ818 Γεβροῃβ1:}}]6 ἔογ ἴῃς ρΡο ]ςδὶ, ἰυαἰςΐ4] δηα γοϊσίουβ το αγα 
οὗ ἴῃε εἰν (νν. δ 3. 8... ΠῚ 5εἰ8 ἰηὴ οοηίγαϑβίὶ ἢ [μ6 ἰογοροὶπς 
[86 ᾿υϑέϊοα δπὰ δι] η 655 οὗ Ὑδηνθι (ν. ἢ. Τὸ [ἢ15 ἱγαρταθηΐ 
ΓΟ Ἰοοϑβοὶυ δἰἰδομδά ἵτο οἴμοσ ἱγαρτηθηίβ (νυν. δ΄ Ἶ, μανίπρ πο ἰητὶ- 
ταδί σομηθοοη ὙΠ (ῃδὶ Μϊοἢ Ρῥγοοθά 68 [861]. 

ΑΙΑ5, Ο ἀεῆδηϊ δηὰ ἀεδ]εα οης, ἴῃς ορρτγεββϑίης οἰ] 
55[α ἢδ5 ᾿ἰϑἰεηδα ἴο πο νοΐοδ, 5ὴ6 848 δεοςερίδα το ςοτγτεςίίοη. 
Ιῃ Ὑδῆννθἢ 516 885 ποῖ ἱσιιϑῖδα; ἴο ες ἀοα 5Πὲ δδ5 ηοῖ ἀγαῖγῃ ὨΘΑΓ. 
ἙἘῈ ὑγίποςβ τίη ΠΟΥ τὸ. τοαζίης ᾿ἰοη8. 
Ηστν ᾿υάμχοβ σὲ ἐνοηΐης νοῖνοβ; [ΠΟῪ δανα ἰεξξ ηοϊδίης 1} τς πιοσγηΐηκ. 

Ἡδετ Ρσγορδεῖςξ δζὲ σεοκ]θββ, τηδη οὗ ἰγεδοδεῖγ. 
Ηοτσ ὑτίεβδίβ αν ὑγοξαπεὰ ἴῆς μοῖυ; 6 δανὰ ἄοπα νἱοϊδηος ἴο ἱπβίσις 0. 
ΑΗΨΝΈΗ ἰς σἱχδίθουβ νι τη μοῦ, δα τ} οὶ ἀο ττοηζ. 

Μοχσηΐηρς ΌΥ τπογτηΐης δς Θϑ:Δ 1 5.65 5 ᾿υβἔϊος; ᾿ίρδι {4115 ποῖ. 

δι. 1 σοηίδϊη5 ἴῃγεα 1π65 δἀἀτεβϑοᾶ ἴο ΤἜγιιβαΐθπι δη ὦ σμαγρίηρ 
μοῦ 1 τα θ 6] Ἰοη δραϊηϑί Ὑδηνεῃ.---ῖ. Αἰας, Ο ἀφἤαπὲ απὰ ἀοπίεά 
ορο, ἐμε οῤῥγεδείηρ ον ὴ Τδδῖ 7Θγβδί οι 15 [86 οἠο [15 Ομαγδοίογ- 

ἰδεα 15 ϑῆοσψῃ ὈΥ ν. 5. ΤῊΘ ρτουπαβ ἴογ (6 σἤδγρε ἃγὰ ρίνθη ἴῃ 
γν. δ“; σ΄. 15. τ, ὙΒδ6 οἱ(γ᾽5 δἰτυᾶάδ ἰοτνναγὰ Ὑδην ἢ 5 μογα ἰη- 
αἀϊςαίοα, ἰορείῖμοῦ ὙΠ] ΠΕΓ βίη ϊηρ ἴῃ ἢΠ5 β'ρῃξ δηα ἤοσ δἰ 
ἰοναγά [ῃ6 ψεᾶκ.---ὦ. 5.16 μας ἰϊδίοπφα ἰο πὸ νοΐοσε; εσἤς ας ασοεῤίοά 
πὸ σογγεοί 0) ΤῊΪΒ σμᾶγρα 15 τεροδίθα δἰπχοϑβί υεγδαϊέγη ἴῃ 76. γ3.. 
7ογ βασι ἢ845 ἰπγηδα ἃ ἀδαΐ δὰσ ἴο {Π6 νοὶςθ οἱ σοὰά 88 ἰἰ 88 

Βροκθη Τπγουρἢ ἴῃς Ργορῃείβ. ὙῊΪβ 15 ἃ ἰτεσυδηὶ δοςσυβαίοη; ο΄. 

7ε. γ3 1 ττ΄. 11. 223: Ζς, η5 12. ὙΎΠε “οοττοοιίοη᾽ χοϊοσγοα ἰο 15 ἴῃ 6 
ςΒαϑίθηϊηρ;, 4Π]᾿ςΈ]Οἢ 5 ϑθεηΐ ὩΡοὴ (86 οἰ οὗ Ὑδν θη, τ Βῖς ἢ 8116 

ἴο ἴχπὶ ([Π6 Βα ογῃ δηά γος ]Ἰοι5 ΡΘΟρΡΙς ἔγογα ἴπ6 οστογϑ οὗ [Ποῦ 
75. (ἡ. ΑἸ. 4,5 5..--.-]5 γαδηυελ εἶς μας πο ἱγειδίοά; ἰο κεν Οοάᾶ 
δῆλε μας ποὶ ἀγαιυμ ποαν) ΤῊΣ ἱπΡ]]οδέίοη 15 ἰμ8ὲ 76Γγιι9416 πὶ Π88 
ἢδα τϑοοῦγβα ἴο δνεσυ τ ]ηρ δηα ἐνογυροαγ Ὀυϊ ὙΔῆνοῃ. οῦβο8 
Δη4 Τμδγίοίβ, ἔοσγεῖρηι ΡΟΎΕΙΓΒ δηα ἰογεῖρῃ ροὰβ ἤᾶνα Ῥθθῆ Π6Ὶ σὸ- 
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Ἰίδηςε γαῖΐμογ [ἤδη Ὑδαν ἢ, το δίοηα σδῃ μεὶρ μοῦ. ὕὕμνδνογης 
ἴδ ἢ ἰῃ Ὑδνοἢ 88 Αἰνγαγ8 ἀομηδηαεα οὗ [5γ86] ΌῪ 186 ρῥγορμεῖβ; 
σ΄. τ Κα. 185 15. γ" Ηο. “52 ςἶ 705. λ4. ΤῊ Ϊ5 ἰδοκ οὗ [611 νὰ 8 [ῃς 
ἱπουΣ  Ὁ]6 σεϑυϊῖ οὗ 76 γιι88]6 18 σοίιι8381] ἴο ἤθασκ θα ἴο ἴῃ ἰηδϑίσιςο- 
ἰἴοῃ οὗ ἴῃ6 ῥγορμεῖβ, Βοσ σεϊρίοιβ ἰθδομ6 Γ8. 

ΒΕΓ, ΠῚ οδαγαδοίεσίβεϑ ἴἢῈ ἔουγ Ἰοδαϊηρ οἶ45965 ἰῃ 76 Γυ 846 "8 
εἶνὶς δηὰ γχεϊϊρίουβ 116 δπὰ ἤιυτΐβῃ65 βρεοίῆς 1]8ἰΓΔ ὕοῃ 5 οἱ ἴῃ6 

ΒΘΏΘΓΔΙ ῥσοροβίϊοη ἰδ! ἀονῃ ἰῃ ΘῈ. 1.--Ὲ8.. Εἶεν ῥγίμοες ιυἱλῖπ 
μεν αγὰ γοαγίηρ οη5] ΤΏοβα το 8ῃου]α 5περῃθσγα [6 ρδορὶς ἃγε 
{πεσλβεῖνεβ ἀδνουγίης ἴμοαι; οἱ. τ ζ- ΜΙ. χ; Ζο. ττ΄ δ Ῥγ, “ϑ'δ.-- 
Ηεν ἡμάᾶρες αγὸ ευεμὴμρ τυοὶϊνε5] (ὦ Ὧὰ5 “ὝΟΪνΕ8 οἱ Ατγδ δ"; οἴμεγβ 
βυσρεβί, “οῖνο8 οὗ ἴῃς Αγαρδῃ᾽ (σ΄. 76. ς25); αι ΑΙ 15 Ὀοϊίοτ, βίπος 
ἐν Θη μ᾽ 15 Ὀγουρΐ ἰηΐο οοηΐγαϑί τ ἢ “τιογηΐηρ᾽ οἵ ἴῃς ξο]ονίης 
Ρῶγαβε; σ΄. ΗΡ. τ᾿. γοϊνεβ ᾶγὲ ἴῃ (6 μδθϊ: οὗ ὑρσον]ης ὈΥ πἰρῃῖ 
ἷῃ βϑδσοῦ οὗ ὑσεὺ. Τ7υάγεβ ᾶζὲ βεῖ ίοσ ἴῃς ἀσίεηςε οὗ (ες τρἢ8 οὗ 

(ὃς ψεᾶκ; Ὀυΐϊ 1} πο] ἤ5}} στεθά, [Π686 86 6κ {Πεΐὶγ βυρβίδηοε; οἵ. 
ΜΙ. 31115. 125 ΕΖ. λ"ϑ7.---Τὴσν μανε ἰεἢἐ ποιμῖηρ “11 16 νιογμέηρ] Α 
σδαγδοίοσίβες οὗ ἴῃ σα ρον οὗ σψοῖϊνε8 Ὡς ἢ ΒΙΌΠρΡΙΥ 1 5ἰγαῖο8 
[6 (μι ρογ οὗ ἴΠ68ὲ ἀἸβῃοηεϑβί οδςΐα 15. ΤῊ Ϊ5 ἰΓΔη ΒΔ ὕοη 18 δἀοριεοὰ 
ἔτοιῃ (ὦ δηὰ Ἦ, νυΐϊ ἰβΒ ψἱϊμουΐ οΟἴΠΟΓ βυρροσί, βᾶνὲ (δ 11 5ιι 115 1ῃ6 

εοπίοχί τνὰ6}1. ὙΤὨδ τηδδηΐης οὗ ἴῃς νογὺ εἰβενῃεγα 18 ἐρηδν᾽ ΟΥὉ 
“ογαμοῦ Ὀοπαβ᾽; ρὰϊ (ῃ6 ποραῖΐνα Πογὰ τ 68 (δὶ πηεδηΐηρ δ]ἴο- 
ξοῖΠΟΓ ἱμαρρσοργίδίθ. Τα ῥἤγαϑα ΤΩΔΥῪ ὃς αεαβογρίϊνε οἵἁ Εἰἴ 6 Γ 
ἴη6 τον 8 οσγ πε Ἰυᾶροβ; αἱ ἴῃ ἴῃ6 ῥγδϑοηΐ ὑποογία! ηἰν 848 ἴο 118 

ταθδηΐηρ, ἰἰ 18 πῃ ροϑβϑθ]ς ἴο ἀεοῖάα Ὀεΐνγεεη πο. Τῆς βαῖπα ὑἢ- 
ΠΟΣίδ ἢ σεπάδγϑ 1 ὑηννῖϑε ἰο οὔἱέ (Π6 ΡΏΓΑΒΕ 845 ἃ ρ͵οβ8 ἃ8 9016 
Πᾶνε ἀοῃαθ."-. Ε’εν ῥγοῤρῆείς αγέ γεοκίε5ς5, νιεη οἵἩ ἰγεαολς7}] ΤῊ 5 
8 ἴῃε ἢγϑὶ δηα οἷν δοουβαίίΐοῃ Ὀτουρῃηϊ ἀραϊηϑί (ῃ6 ῥτορείβ ὈΥ͂ 

Ζερῃμδηΐδῃ. Τῆε δορὶ Πεῖβ υϑ6α ᾿ΠΡΙῪ ἃ τνδῃΐοη αἰβγεχζατγά οἱ Υδῃ- 
ψγ ἢ δηὰ ἢἷ8 τἸοΓ] γεαυϊγειηθηΐβ. ὙΤῊδ Ρῥγορμοῖβ οὗ ραϑβί ρϑηῆθγα- 

ἄοῃβ ἱησυϊςαἰοὰ αἰ δηὰ Ἰἰογαῖν; ἴῃ686 γα ἐδ 1658 τηθη; οὐ. 
ΜΙ. 2. ,χ,5.5. ΤΠ ῥσγορβοίβ οἵ 15γ86]᾽5 ῃἰσβογ 116 δἰ ταγβ ἰουπὰ 
{ΠΟΘ 56 Ϊνθ5 ἴῃ σοηβϊοὶ 1 Δι οίθοΓ οἾ485 οὗ ρσορῃμεῖβ Ποβ6 υἱβίσῃ 
Ὑγ88 ἱπη ΠῚ ΑΒΌΓΔΌΪΥ ἰηΐεγογ; ν. ποία οἡ ΜΙ. 3..--ῆἶεν ῥγίοσις κανὸ 
ῥγοζαπεά ἐμαὶ τυλίολ ἐς κοἷ}] Οης οὗ (6 ῥυήθβίγ ὰποοηϑβ, δοσοτγά- 
ἷηᾳ ἴο Τν. το᾽ ἢ, ννὰ8 “"“ἴο 8 Κε ἃ ἀἰϊβιπηοοη Ὀεΐσγεθη [6 ΒΟΙΥ δηά 

40 2. ζ. νε., Μαεγι, ἕδξς.. 
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(86 ςοτητηο δηά Ὀεΐσεθη ἴπ6 ὑποίεδη δηα π6 οἰεδη.᾽" ΤὙΒεΓγα 15 
ΠΟ ΓΕΆ3ΟΠ ἴο ΒΈρΡΡοΞΒε {παϊ [Π15 πο] ο τνἃ8 ποῖ οη6 οὗ ἴμ6 δδυ]δ5ὶ 

Βα Π]6αἃ ΌΥ οὐ αϑϑίρπιθα ἴἰο ἴπε ρῥγίεϑίβ. Ζερῃδηΐϊδῃ Ῥσγορδ γ το- 
ἴογϑ ἤδσα ἰο γί 4} 15Εϊς ἱστορυ αι 1658 ἢ ἢ ταβδοιθα ἃ οΥἸπλΐη 8] σαγο- 
Ι658Πη688 οἱ ἴῃ6 τεαυϊγοιγθηβ οἱ Ὑδῆν ἢ οἡ 1Π6 ρατγί οὗ (6 ῥτγίθϑβίβ. 
--ο͵Τλον λανε ἄοπε υἱοίεμοε [ὁ ἱμείγμοοη) ΔῈ ἱτηρογίδηϊ ρῥ γί ΒΕ ν 
[υποῦοη ψὰ8 ἰῃδῖ οὗ ἀεἸ νεηρ [π6 Ἰυάρταεηΐ οἱ Ὑδηνεἢ ἰῃ οᾶ568 
οὗ ἀουθὲ δηὰ ἀϊδβραυίε; οἱ Ὀ.. τη 2 γιῦ, ΤῊΪ58 'ψὰ8 οδ]]οα ἐδγαλ, ἱἰ. 6. 
“ἰοΔο ϊηρ᾽ ΟΥ̓ “ογϑοὶε,᾽ δηὰ σοηϑεϊυϊεα 4 ἀεδοϊϑίου ὈΥ ἴῃε οουτί οὗ 
ἰαϑί γεβϑοσί. Τα ῥγίοβίβ ον θη] 50] ἃ τῆς ἀδοϊϑίοη ἴο (6 Πἰρἢῃαϑβὲ 
δά ογ δηὰ 80 ὑγουρῃΐ ἴμ6 ῥγθϑίμποοά οὗ Ὑδνθ ἰηΐο ἀΐβρταςα ἴῃ 
[ῃ6 Ἔογεβ οἱ 4]}} τἱρῃ{-ταϊη θὰ θη. ΤΟΥ ρῥγοβειϊυϊεὰ {πεῖν Ὠἰρῃαβὲ 
δΔηἀ πηοϑί 5Δογθα ΡΟΎΟΓΒ ἴο ἴῃη6 Δοσοιμρ  ]5ῃπηεηΐϊ οὗ 5616 5} δῃὰ 58 
εηἀβ. ὙΠ6 ϑθηϑιουβϑηθβ8 δηα τηδίεγ δ] θηι οὗ ἰἢ6 ῥγθϑίῃοοα δ]- 
ΜΑΥ5 ζοηϑευϊοα ἃ τηοϑβί βεσίοιιβ ορϑίδοϊβ ἴῃ {π6 ραίῃ οἱ (ἢβ ἔτιιε 
Ρτορπείβ; τύ Ηο. 45 κἱ 65 Απι. η'" 5. ΜΙ|. 23.115. 287, 7εγθηλα 8 
Θϑπχαία οὗ ἴη6 ῥγεϑίμοοα δοοογάβ ἢ (μδὲὶ οἱ Ζερῃδηίδῃ; ('. 
76. χ" τ 615 χ.15͵ 

ϑέσ. ΠῚ ρᾶ8565 ονεῦ ἴο ἃ σοηϑβίἀδγαίίοῃ οὗ [Π6 σῃαγδςοίεσ οἵ Ὑ8ἢ- 
ΜΕ 85 1ΐ 15 πηδηϊ δϑίεα ηοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ ἢ18 ἀ6 4] } 08 τ 1 ἢΪ8. ΡΘΟΡΪςΘ, 

Ραΐϊ ἀνθ ἴῃ ἴῃ γαρι ασ οὗ ἴῃ6 σουγβα οὗ παίυτε.---ὅ. γαλιυελ ἐς 
γί ρἰεομς ὐὐδμῖμ μον}] ΤΣ Ἄσοηίοῃΐ οὗ ἴδ ἴογτα “Τρ ϊεουβ᾽ Ὠότα 15 

αἱ Ἰεδϑὶ ραγγ ᾿παϊοαίθα ἴῃ ἴἢ6 ἱτητηδά Δίου [Ο]οσσίηρ βεπίθῃ ςα8. 
Ης ἰβ8 Ὁρηρμξ δπὰ το] 416; ποτα 18 ΠΟ βγεσνηρ ἴῃ Πἷβ σουγβα οἵ 

δοοη. Τα ι1ι56 οἱ [18 ψοσα 858 δρρ) δα ἰο Ὑδηνεῇ 15 ηοὶ πδοε8- 

ΒΑΤΙΪΥ 8η ενϊάθηςο οἱ ἴῃε ἰαΐα οτρίη οὗ [ῃ15 ραϑϑαρθ. [{ 5 ἴγσυς (Πδΐ 
(ἢ6 Ἰπουρῃὶ οἱ ὙΔηνγ ἢ 845 τὶρῃϊθοιϑ σοπλ65 ᾿Ἰπἴο Ῥγοπλίποηςε ἢγϑῖ 

ἴῃ 15. 40 7. (6. ξ. 41τ,5 4.22) 4.1.5) Βυϊ [ἰ 15 αυϊῖα ἱπργόῦθδῦ]α ἰΠδΐ 
τὴς 464 θυτγδί ἰογίῃ ϑυά θην ἰηΐο [1}1] ὈΪοοῦλ; ἴἤθγα πδίυγα! ν 
ψουἃ 6 ὈΓΕΙΠΙΠΑΓῪ βίαροϑ οὗ ἀδνοϊορηηθηΐί. Ὑδῆννε 5 ἀεηδηά 
ἴογ τι ϊθουβη 658 οὐ ἴη6 ραγί οἱ ἢὶβ Ῥθορῖθ, Μη σῇ 15 580 βίσοηρὶν 
ἰη55ἰ6 προ ΟΥ̓ ΑΙΏΟΒ, ρΡΓΟΒΌΡΡΟΞΒε5 γἱρῃ (δου 5} 658 ἴῃ Ὑδηνν ἢ ἢϊηι- 

561, Ηε 15 ἰηἀεεά ἀεβοθοα 45 “τἱρῃίεου ̓ ΔΙγοδαγ ἰη ἃ  ραββϑᾶρδ, 
νἷΖ. Ἐχ. 9ο᾽7, δηὰ [Π6 βαπια βρί(μεὶ 15 δι ρ]ογθᾶ 1} τοΐογθηςθ ἴο 
Ηἶταὰ ἴῃ Πι. 3.2 76. τ᾽, ἴδε ἢγϑί οὗ ψ ας ράββαροβ 15 Ργο Δ ὈΪγ ἔτομι 
δΡρουΐ ἴπε βαῖηθ πη6 ἃ5 Ζερῃδῃϊδῃ.--- ἰδ τυὐὴϊ ποί ἀο τυγοηρ)] ΤῊΪ5 

8 [6 περδίίναε 5146 οὗ ἴῃ6 ῥγεσεάϊηρ ροϑιίϊνε αθιγτηδίίοη. [Ἃ0η- 
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ΓΙ Ὠϊδουϑη 688 οΥΓὁἨ ἱπ͵]υ 5 οα οὐ Ὑ δ ἢ 8 ραγέ 18 ὉΠΙΠΙΉΪΑΡΊΕ.--- 
Μονγμΐηρ ὃγ φιογηΐηρ ἢς ἐείαδι δἤθς ἠἷδ 7; ἐρἧϊ ζατὶς πο] ΤῊΙ5 
5 ἃ οοηςζοία 1] ἰδ ὕὔοη ἰδ κοὴ ἔγοσῃ ἴῃ 6 ἱηναγία Ὁ]6 ογάδγ οἱ ἡδίυγε, 

ΠΙΟἢ ψ85 Γεσορη 564 ὈΥ (86 Ργορμδίβ 85 ἴπε οσάεσγ οἱ σοά, οἱ ἴῃς 
ΔΌϑοϊαΐα δηα υηνανοσίηρ γἰρῃίθοιϑη 655 οἵ δῆτε. 705 ἃ5 ἢ6 

δοίβ ψ ἢ ὑη Δ ΠΠ1Πὴρ τεσ! Δ. ἴῃ ἴῃ6 ὁσάοσ οὗ ἴῃς ρῃγϑβίςδὶ υῃΐνεγϑα 
80 κεν 5ε ἀο65 ἢ6 ἴῃ {Π6 τηογὰ] ογάθγ; ζ'. ἤο. 65. Εογ πηοσγηΐηρ 85 

(Π6 τας οὗ αἰθρομβίηρ Ϊι5ιῖοα, τ΄. 76. χεἷ. ΑΗ, 45 τοηἀογοά ἰῃ 
ΕΝ. τοδάβ, “"ενδῦυ τρογηΐηρ (ΟΓ, τηογηΐηρ ΟΥ̓ τηογηΐηρ) ἀοίῃ ἢδ 
Ὀτηρ ΗΪ5 }υϑᾶςα ἰο ᾿ρὨϊ; ἢ6 [Δ 161} μοί. ὙὉὙὨ15 δ85 Ὀδθη νδγου ὶν 

ἰηἰεγργείθά, 6. σ. Ὑδῆνθἢ ἀδὲ]ν τπιδη 6818 ἢ18 υϑςς (1) [Ὠγουρῇ 
(}6 Ρῥγοίθοϊοῃ 6 δῇδογά5 (6 ῥγορῃδῖ, Ἐ ογ (2) [γουρῃ ἴΠ6 τενεὶδ- 

ἄοη οὗ ἴπε τες 46 οὗ 15 σπδγδαςίεσ οδβοοίθα ὈγῪ ἴῃ ἰδ} ]6- Γῖυ 4] 
δηα (ὃς ἰδδοἢίη 8 οὗ (6 Ῥσγορῃοῖβ, οὔ (3) ΌΥ ἴῃς ἕαςϊ ἰῃδΐ Πα σὸ- 
ψγατα5 νἱγίαα δηᾶ ρυπἴ5}685 νἱσο.Σ Βαῖ ἴῃ Ηδρτγεν οἱ 484 ςἀπηοῖ 
θὲ γεηδεγοὰ “Ὀγίηρ ἴο ᾿ἰρμΐ, Ὡς ἢ 15 υη- Ηρ ταῖς; 1 σδῃ ΟὨΪΥ Ὀὲ 
{ΓΔ 5]ἰθά, “ἢς δϑίδ Ὁ] 5η65 ἢ158 ᾿υϑῆςε 85 ᾿ρῃι. ὙΥεξ (86 Ια ΐοτα 
“ΕΒΔ 0115} υ5εῖςα 85 Πρμϊ, 11ἴ. ἐρῖνε Ὠϊ5 Ἰυϑσε ἴογ ᾿ἰρμϊ,᾽ 15 ορϑουγε 
ἴῃ πηδδηΐησ. Μογσθονοσ, ἴῃ αἰνίβίοη οἱ ἔπε ᾿ἰης 85 γεαυἱγεὰ ὃγ Δ 
ὉΠ ρ8 [ἢ σαϑυγα ἱπίο ἴη6 τψτοηρ ΡΪδοθ. Ηδηςς (86 5]15ῃϊ σμδηρο 

οὗ ἰεχῖ μοσε δάορίεα.---Βμωέ ἐδ μπ]ήμδὶ κηοιυς ποί ὁσμαηιο) ΤῊΪ5 15 ἃ 
εἶοϑ58 ὃ 85 8 ϑῆονγῃ ὈΥ 115 ΒΞ ρΡΟΓΗ͂Ὸ ΣΕΥ ἴῃ [6 ΡᾶΓ4116115π| δη Ὀγ [ῃς 
ἰδεῖ (μὲ [πΠ6 σοπίοχί 15 ποῖ σοη Γαϑηρ Ὑδηποἢ τ ἢ (Π6 “7 5{᾽ ἃ5 

ἃ οἾ455, Ὀῖ ἢ [6 οΕςΐ415 ἰη ραγέουϊατ δηὰα ἴΠ6 ΡΘορΪε 88 ἃ ὙΠοΪβα. 
Μαγι᾽8 δἰἰδηχρί ἰο βανὲ ἴῃς ᾿ἴη6 ὈΥ 8η οπηεμαάδίοῃ, τεδαϊηρ' “ΟΥΤΟΓ 
δ ὉΠ Κη, ἀο68 ποῖ δ᾽ (ἢς ἰμῤοοδνξὸ δα ἱπγνοῖνοβ ἴῃς 6]15ΐοη 
οἱ “βῃδιηθ᾽ 88 ἃ γίοϑβϑ. 

γν. δ: Τ αν πο τσεϊδίοη εἰϊβοσ στ ἴῃς ργεοδαϊηρ οὐ (ο]οννίηρ 
οοηΐεχὲ, οὐ τ ἢ ομς δηοίμοσ. ὙΏΘΥ χὰ ἰϑοϊαίοα ἔγαστηθῃΐβ; υ. ἐ.. 
--οα. 1 λανε ομὲ οἵ παϊοηςδ; ἐδιοὶγ δαμίορισμίς αγὸ ἀοείγογεῦ] ΤῊΣ 
Ῥεγίεος ἴδηϑε Βεῦα ΠΊΔΥ ἤᾶνα Ὀθοη 5. ἴῃ ἃ Ργορμεδίς βεηϑ86, “1 

Ὑ11 συ ΟΗ͂,᾽᾽ εἴς. ὙὙΒᾶα οοηΐϊοχί Δθογάβ ηο δά ἴῃ [86 γϑϑοϊ υἱοη οἱ 

(μαὶ ἀουδί. ὙΠΒΕΓΕ ΘΓ ΓΊΔΏΥ ΟΟΟΔΒΙΟΏ8 ἴῃ [5Γ86}᾽5 Ὠἰβίοσυ ἤθη 
ΒΌΓΝ ἃ βἰδίθγηθηΐ πιὶσρῃξ ἤανε θδθῃ τηδάδ ἃ8 ἢἰβίοσίοδὶ [δεϊ; 6. σ. 
αἰἴζεγ ἰῃς ϑοεγίῃίδη ᾿ἱηναβίοῃ, οὐ δἰΐεγ [ἢ νυἹοίουου 8 σα ῦ οὗ ΟΥτ8. 
ὙΠΟΓῈ ΟΓ Ἔν ἢ ΤΏΟΓΘ ΟΟΟΔ ΒΟ 5 ΜΏΘη ΡΓΟΡοΐβ ἰοηροα ἔογ δηὰ 

“ κι). ΤΚε,, Ηὰ. ζ Ηἰ., Μδυ., Ὧτ., εἰ αἷ.. ὃ 80 δοῦν. Ὁυ., αἱ αἱ.. 
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Ῥτγεαϊοιοα βιιοὰ νἱοίοσίεβ ου Ὑδην ἢ 8 ρϑσί, 6. σ. ε. λϑ5 “ 5.1. 
ϑίδίθπθηῖβ σοῃοογηΐηρ ἴΠ6 ὩΔΏΟΠ 8 ἃγα ὙΠΟΪΥ 4] θη ἴο [Π18 σοηίεχί, 
ψἢἱςἢ 8 σομΟ ΓΘ 5016]} ψ ἢ (ἢ τοϊδιίοη 5 δοῖννθεη Ὑδην θα δηὰ 
Τυάδῃ. Τα ποόχυβ υϑυδ}}ν τηδάς 15 [πδὶ ι8ὲ 8485 Ὑδῆνε 85 δο- 

ἀν ε165 ἰῃ (ἢ σουγβα οὗ πδίυγε μᾶνα ἐδ] ]οἀ ἴο ἰηθποηοα ἢΪ8 ΡΘΟΡΙαΟ, 
50 {Ἰκονν θα ἢΪ5 ομδϑ βοπιθηίβ οἱ ἔογοῖρῃ ἡδίϊοη 5 ἴοσ {Πα ἱγ 5108 ἢδνα 
ῥτοάἀυςεά πο εἴεοξ ὕροὴ [βϑγαεὶϊ. Βαΐ ὄνθη 1 [ἢ18 σσγεγα ροϑϑίθ]ςε 

που Δἢ ΘΧρΡ οἱ βἰαἰεσαθηΐ ἴο [Πδὲ εἴἶεςΐ ἴῃ (Β6 ἐεχί, γεῖ (Π6 ἀ1ἢ- 
οὐ οὗ ([ἢς δπυάάδῃ σἤδηρε ἴο ἴπΠ6 ἔγϑὶ ρεζϑοη δηὰ (δε ἄγορ ἴο (ἢ 

[οἰ Γηοἴοσ ᾿'η6 που] τεπιδίη.---] λᾶαν τιαῦς ἐμεῖγ οἰγοεὶς ἀφϑοίαίς 
εὐὐἱδ πὸ ῥα55εγ-ὃ}] ϑεοῦνν.᾽8 ὑῬγόροβϑαὰὶ ἴο γοηθσ “ὀρθῇ σου Γ᾽ 

(45 ἰπ 70. ς᾽ τϑ7 Ργ. 855 Ῥ5. 1445) ἰηϑιεδὰ οἱ “βίγεεῖβ, θδοδιιβα 
βίγεείβ σου ἃ Βαγαϊγ θὲ πιοηςἰοηδα Ῥεΐίογε ἴθ ἴονγῃϑ ἐμπειηβεῖνεϑβ, 

8 σῃγοαβόη8 Ὁ ]6. ΤΕ ργορῃεῖβ όσα ποῖ ζεϊϊογεα ὈΥ Ἰορίοδὶ βίγαϊ- 
͵Δοκεῖβ.-- -Τ λοὶν οἰδὲος μανο δέοη ἰαϊά τυαςίξ, 50 ἐπαὲ ἰδ 76 15 ἨΟ ἸπαΉ, 
πὸ Ἱπμαδίαμ!) ἘῸΓῚ 5ί γαῖ δγ ρῥἰοίαγεβ, ο΄ 2᾽ 15. ς᾽" 61 76. οἶδ. 12.,.9 
43.0.15 ἘΖ, ταἷῦ. ὍΘ ΡΏγαβα “ΠΟ πηδῃ᾽ 18 ΡγοΔΌΪΥ ἃ ναγίδηϊ οὗ 
“ἢο ἱπῃδρθιίδηϊ,᾽" βίποα ἴῃ 6 ομδ ζεπάθγβ ἴῃ6 οἴοῦ ὈΠΗΘΟΘΞΒΑΓΥ δηὰᾶ 
ἴῃς πιείτε ὈῬθοοπΊ68 γορο δ ἤθη οης 18 ογαϊεα.---7, 1 “πομρῆλι, 
ἐδιγεῖν, ος τ] ὕκαν μιδ, δῖε εὐ! ἀσοερέ σογγοοοη "} ὙΔΆΏΜΕΙ 

18. ΘΥ ΔΘ ΠΕ τασδὶ! ] ηρσ ἷ8 ἔοσγλογ ἱπουρῃ 5 τεραγάϊηρ [6 Γι15816 1. 
Ηἰ5 ἐχρεοϊδοηβϑ ἴοσ 6 δὰ τηθΐ στ αἰπαρροίηϊπιεηΐ; οὐ. 4. 

4“ απὰ ἴῃς Ντβ5. δανο, “1τἋουὺ τι] ἔοασ, οἷς."", δαΐϊ ἴῃ νἱοὸν οὗ (6 

ἱτητη οα ἰδίου ἔο]οσσίη ς 156 οὗ ἴμ6 [Πϊγὰ Ρογϑοι 1η [ἢ 5816 5δηΐδηςδ, 
(δε 51:15} οσὔδηρα ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ργοάᾳος [Πα [Ὠἰγαὰ Ρογϑοη όσα βου ὰ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ θὲ πιδα6.--Απμάὰ ἱπέγο τὐὐἱϊ πο δὲ ομὲ οἵ 7γοηι μὲν οἱρἠξ 

απγιλΐηρ ἱπας 1 μαυε ἰαϊὰ μῤοη μον" ἰ. ὁ. δ ἢ δα Βορεὰ (ἢδϊ 
ἢΪ8 ᾿Ἰῃ)]υηςοη5 δα θδθὴ 950 ἀδθαρὶν δηρτγανοὰ ὕροη [εγιιβα] τ᾿ 5 
τη δηα ἢεαγί δ [Π6 ΠΘΙΔΟΓΥ οἱ (ἢ δὶ του ἃ Πονοῦ δα ἀσσαν. 
Ἐὸγ (Πΐ5 56η86 ἴοσ 20) ἽΡὉ, σ΄. 10. 3653 2 (ΙΒ. 3673 «- ἘΖι. τ25. ἘῸΣ 
(οχί, υ. ἡ... ΑΕ τεδὰβ “Ὧδσ ἀνε] πη ρ᾽᾽ Ϊη οἷδοα οὗ 6 Σ ὄγεβ᾽; δυὶ 
(ἢἷ8 γ]᾽6 145 ἃ το ἱρὴ ᾿πηροβϑῖθ]6 ϑεηθα. ΤῊΣ υϑ0.8] ΓεηἀοΓίηρ, 85 

ἴη ΕΝ. “80 δεῦ ἀνε ηρ βδου ά ηοΐ θὲ σα οΠ, σοοογάΐπρ ἰο 411 ἰμαὶ 
[ἀνὰ Δρροίηϊβα σοῃοθγηΐης ΠΟΙ, Γαδ ΠῪ Γεαυῖγεβ ἃ οἤδηρα οὗ ἰοχί, 

5ἴηςσβ 1 ἱηνοϊνοϑ ἴοο στεαΐ δὴ 611 10 515; ἴοσ {ῃ6 1(4]1ςἰβεὰ τνογὰβ ἃγὰ 
ῃοΐ ρῥτγεϑβεηΐ ἴῃ 44. ϑοῦν. σου σὰ [ἢ6 Οοτγάϊδη Κηοί ΌΥ ἄτορ- 

4 80 δοῦν, Βδοδ., Ματζιΐ., Ηδ)., Νον.Χ, ϑίεν., ἕδε., Ἐοιδ., δικ.. 
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Ρἷῃρ “411 [ἢδὶ 1 πᾶνα δρροϊηίθα Ἴοῃοογηΐηρ ΠΟΥ" 8458 ἃ ρἷοβϑβ 
--Βιι ἐμεγ κεαϊομοὶν τιαάς αἱ ἐμεῖγ ἀοὶπρε οογγμ ἢ] ὙΠ ἀε ΠΡ 6γ- 
δίεϊγ, δηὰ Δρρδγεῃῖν σἱ τ οη ἢ υ.5145π|, 8εῖ δρουΐ ἀοίΐηρ ἴα Ἔχδςῖ 
ορροβὶϊς οὗ (μὲ ψ Ὡς Ὑδανθἢ τεαυϊεά. ΤῊΣ [ἰϊεγα]ὶ στο ἀθυην 
8 ΠΟΥ σοϑὲ ὉΡ ΘΑΥΙ δηὰ οοτγυρίοα 4}]1 ἰῃοῖν ἀοίηρ5᾽"; [ἢ15 ἄσυ γα 
15 ἰουηα οἰϑονῃο γα ΟἿΪΥ ἰῃ 7ογοιαΐδῃ (εἰθνθη Ἐπιε8, νἱΖ. γ᾽5. 5 αἰ 
24} 255 4 χδῇ γηο᾽ 423,15 .,.42) δηὰ ἴη 2 (ἢ. 65, 

Το τοδαϑυτε οὗ (5 ροδπὶ ἰ5 ἱγτεσζυΐασ, σοηζοσταίης ἴο πο 5ἰηρὶε βἰδηά- 

διὰ, Τδε ρδσδ 16] 5πι, μουσενοσ, 15 ΥΟΥῪ σεχυΐασ, μοηςς (δὸς ἰεηρσίῃ οἱ (6 
᾿ἴπ658 8 ἴῃ δδοῖῇ οδ86 ΟἰΘΑΣΙῪ ἰηάϊςαῖοά, Ὅς φίμα-τὨγίδτα 15 ἰουπηα ἴῃ 
γν. 1. 85. 45. 6. τῆ! [6 νν. 3: 85. 6 ἤδνο [1η65 οὗ ἔουγ Ὀδδῖβ οδοῇ. ϑί:. 11 

ἷβΒ Ὀσουσῆϊ ἱπίο σοπίοσιλ υ ἢ 5.5. 1 ΟΥ Μασιὶ [σου (μς οἰ ἰϑίοη οὗ 
ΡΩΝ ἸΟῸ κῦ (ν. 3) δῃὰ ΓΥῺΣ 2 Ν (ν. ὃ); 80 αἷΞβο Εδζ. (ο΄. δῖεν.). Βαυϊΐῖ 
1815 18. ὈΠηΘΟΟΘΒΑΣῪ ἔσγοπῇ ΔΩΥ͂ Οἴδον ροϊπὶ οὗ νὶενν (ἤδη τδδὶ οἱ ροεῖϊς 
ἴογῃι, δπὰ ἱΐ κεν ῖβε ἰηνοῖνοβ οἱδοίηρ ἵνο ςἾ45865 οὗ οβοπάογε ἰῇ οπμὸ 

Ἰϊπς, ἢ] δ ἔ1} Ἰ᾿ΐης 5 ἀδνοίοα ἴο Ἔοδοῖ οὗ ἰδ οἵδεοσ οἶα89865ὅ. Εὐγίδοι- 

Ἰλογα, νν. 35. 46. 85 ἴδεν βίδηὰ ἴῃ 4Η[, παν ἰμὸ 58 π|6 βεησγαδὶ ἔοσηλ ἃ5 4". 

Τβαδὶ (δε οτγδοῖς, 85 ἰΐ ἰ5 ἴῃ 4, 15. ΟὨἹ]Ὺ ἃ ἴογϑο 5 ὑσγδςῖς δ! ςοσίδίη. 1 
58 δῆονσῃ ἢοῖΐ ΟὨΪΥ ὈΥ ἴῃς ἱποοταρίεῖε σμαγδςῖογ οἱ δίς. 111, θαϊ 4150 Όγ 118 
ξαϊϊατς ἴο τουημὰ οαἱ (ἃς ἰπουχῃῖ, δῖ:5. 1 ἀπὰ 11 ἀεηοιηςς ΤΘγ58}6πὶ 
δηά (5 Ἰεδάοτγς ἴοσ βίῃ δηὰ δίγ. ΠῚ ἀδρὶςϊβ ἴῃς σπαγαςίοσ οὗ ἴῃς τ ρῃίοουβ 

Οοά ἴῃ οοηίγαβε ἰο 85 ψὶοκοὰ εἰν; Ὀυΐ (δ ἰηαΐπροπβδ]ς σοπο] υβίοῃ, 
ΥἱΖ. ἃ ἰδτεδὲ οὗ ρυπίβϑῃτηδηῖϊ ὑροῦ ἴῃς εἰν, 18 ΒΟΪγ ἰδοκίης. ΙὩ 15 
Ῥίαςς, ν. ὁ Ορδῃϑ ὉΡ ἃ πεν ἴδῃς, ἴῃς ἀεδίσυςοη οὗ (ῃς Πεδίῃεη ἡΔἝοη. 
Ἐοσ [δϊς9 τεδϑου, Βυ. (5.1. 1893) νου]ά ῥἷαςε ν. 4 δἔίεσ ν.Ἅ β. ὙΤ 8, δον- 

ὄνοσ, 5 οὶ 54153ἰΔοίοτΥ, ἔοτ ἰΐ ἔοτοθβ δὴ ὑπ εϊσοσαο ἰηἰ συ ον δεΐνεδη νν. 8 

δηᾷὰ ", ὮΙ ΓΟ ἢ δῖὸ ἰηἰἰσηδίεὶν ἰητεγτεϊδιεά, δηὰ [ἢ γεϑυ ἰηρσ σοπηδςοη Ὀ6- 

ὕες νν. δ δηὰ 7 5 {1{||6 θεῖος ἴπδη ἰμδὶ Ὀεΐτεοη νν. " δηά 4. Ἐὸσ ἴῃ 
ν 5, ἴδε. ῥγορδεῖ βρεδὶςβ οἵ Ὑδῆνε᾽ 5 τ ϊδουϑηςβ5 δηαὰ 1.565 (ἢς τὨϊτὰ 
Ῥεέζβοῃ, ὙἘ8116 ἰῃ ν. 7 Ὑδάπτει Ὠἰταβο!  βρεδῖκς δηὰ (ἢ 5076ς! 15 (δ εἰν 5 
νἱοκοάηοας τ δὶΟἢ τγδ ὑπάου αἀἰδουπδίοη ἴῃ ν. ᾿. ὃν. 4. 1 ἃγα Ὡοῖ ΟὨΪγΥ 
ουξ οὗ ρῥἷδος οσε [ΠῈῪ δε ἰοοδίδα ἴῃ 4, Βαϊ (ΠΥ 8150 ἰδεῖς ΔΥ τυ ΐυδ] 

ςοπποςίοη οὗ δεῖς οση. ὍΤΕΥ οδῇ ΟἿΪΥ ὃς ἱτεδίοαά 85 ἴνο δερδαγδίς 

ἐτακταθηῖβ, Ἔχ δΌΪς οἰ ΠΟΥ 85 κἰοβϑοβ, ΟΣ ἃ5 ἴογῃ ουὖΐ οὗ οΟἴπεσ οοηϊεχί 
ἩδΒογεΐη ἸΠΟΥ οτἱ χη δ}}γ δοοά, ΟΣ 85 σεληδηίβ οὗ οσδο]θ8 ποῦν ἰοβί ἴὸ υ5; 
ζ΄. ΟΑϑα. οἡ ν. ". 
ϑοδ ἰηἰογργείοτϑ ἀον 41. ἰο ΖΕρΡΒδηϊδῃ δηὰ ῥἷδος ἱΐ βοϊῃΏοσς ἴῃ 

τῆς εχὶ]ὶς οὐ ροβίεχὶϊὶς ἀρο; 50 δίδ. ΟΊ, 644; ϑεῦν.; Ὗνε.; Μαγίι; ϑίεν.; 

Βεογ (9); Εδψ.; Ὁυ.. Βυϊζ ἰδὲ ενϊάδηοςε οἰϊεαὰ ἴῃ εἢ 4} οὗ 1815 νἱενν 5 

Βαγά!ν οοηνὶπεοΐῃᾳ. [{ἰ5 οὗ ἴῆτες Κἰπά5, (1) ᾿ἰηρυ ϊξας, (2) ἰαῖς ῥᾷγα}]ε]ς, 

(3 ἃ ἀϊδγεηῖϊ οοηςοερίίοη οὗ [5γ86]᾽5 κίη ἔγοσῃ [δὲ ργεβεηϊοά ἴῃ 1: ., Τῆς 

Φ δ υλ Αγ δον, 
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᾿ἰησυϊϑες ἀτρυτηεης ἰ5 θαϑοὰ Ὡροὴ ΥἿἹΣ, ὉΜῺ, Σν, ὨΙΧΥΙ, δὴτΣ δηὰ Ὁ ρο. 
Βυὶ ψ ἢ Οὖγ ῥγεδεηΐ ϑοῦγοςβ οὗ ἱπέοστηδίίοη γτεχασγαϊηρ (ἰμς δἰξίοσυ οἱ 

ἩςΌ. ψογαὰβ 85 τσ τα 85 ΠΟΥ δ΄6, Ὡ0 οοηδάσηςε οδη ὃς ρ]δεςδά ἰῃ οοη- 

οἸυπίοη5 Ὀδ5εὰ ὕροὴ ἴδε υτῦοσ οὗ ὁσουσσζεηςςβ ΟΣ ἴδ σμδσγδαςίοσ οὗ ἴῃς 

υϑᾶσε οἱ 50 0ἢ; ττογάϑ 85 ἴ8εβε. ὅδε δυρυτηθηξ ἔσοτι ῬΔΣΔ}1ε] Ρ8 558 ρῸ8 15 

ἴο (δος εἴς (δῖ (819 ογδᾶςὶς σεβεςιβ [Ὡς βδιης βοςΐδ] δηὰ χεϊϊσίουβ θδοῖ- 
τουπάὰ 45 Μ|). η1.9 15, ς69 8. ἘΣ, 22. ΤὨς ἀδίε οὗ ΜΙ. γ!-4, Βονγονοσ, 8 

ΟΥ̓ Ὧο τη68}8 οογίδίη (υ. σα Ἶος.), διὰ (δς ἴρϑςε οὗ {π|ς Ὀείτσεοη ΖΕρμδηϊδἢ 

οη ἴδε οῃς δαπὰ δηὰ Εζεκὶεὶ δῃὰ 15. ςό οἡ ἴῃ οἵμεσ 5 ἴοο 53] 1ϑἢϊ ἴο ψᾶσ- 
ταηῖ (86 οοποϊ υβίοη [δὲ Ζερῃδηίδῃ οουἹὰ ποῖ ἢανε Ποϊά βυςἢ Ξε πΕτηθηῖς 

85 ΔΙῸ Πογα Ἔχργεβϑοά, ὄἐνοη βουσὶ ΕΖεϊκῖοὶ διὰ ἴδ6 δυῖμοσ οἵ 15. κό 7. 
βῃδγεὰ ἴδε δί ἃ ἰδίεσ ρεοά. Νοσ ψεσγε ἴῃς σεϊϊ σίουβ δηὰ βοςΐδὶ ςοη- 

ἀϊίοηβ 80 γδαΐςδν ἀϊβεγοηῖ ἴῃ ΖΡ δηἶΔ 5 ἘΠπ16 85 ὩΘΟΘΞΞΑΓΙΪΥ ἴο σαποσ 
δὶ5 υἱΐεγδηςοςβ τ] εἶγ αἰβοτεηῖ ἰῃ σμασδαςίοσ ἔσοϊῃ ἴδοβςε οὗ 158 ἱπηπηοά δίς 

Βυςς 505. Τῆς [Ὠϊγτὰ διρυτηεηῖ, ἰδὲ [86 σβαγρεβ δραὶηβὶ 76. 58]6 1 δ το 

ἀϊβετγοηῖ Βοῖα ἔσοσῃ ἴδοϑε πῃ ΒΟ , ἰ5 σογίδ ὩΥ ἰσὰς. ΒΒ ΒΌΓΕΙΥ ὯΟ ρΡσορδοεῖ 
8 ἴο ὃὈς τοβιτἰοϊεά ἴο (ῃς οοηπίδηϊ τεϊϊεγαιίοη οὗ τθδὲὶ ἢς 65 οῃςς 58ἰ(, 
ΤὮς Οἤδσροβ ἀγὸ ἜΧϑΟΙΪΥ δυς ἢ 845 σαϊϊ θεὲ ἐχρεςίεα οὗ Ζερδδηΐδα, δηὰ 

ἰηάεςοα {86 ἀο Ὀτοδιῆῃς ἔογίἃ ἴῃς βαπὶς τηοσγαὶ ἱπαϊσηδύοη 845 ἴ8διὶ ψὩῖς ἢ 
οδασγδαοίογίϑος οἢ. σ. Ηδηςς, ἰξ βδειῃβ (86 ρδζγί οὗ σδιιϊοῃ ἴο οοηηιϊα ἴο 

διιίθυις 115 οτάςϊα ἴο Ζερδηϊδ ἢ 011] τοσα σον ποίη ἰἘ5 ΤΟΥ ἴὸ 

[ἴδ ΟΟὨΊΓΑΓΣΥ ἰ8 ἑογι οουηίης; 50 6. ζ. Ὁδν., Νον., ΟΑϑπι., Βυ., Ὠχ., 

νδῃ Ἡ,., Εοίῃ., δ1ἷ., Κεοιϊ. 

1. πνΣ] Α Ρὸ τοοῖ ἰγεδίεά 858 ἃ μη; (65. 78 Αδὁ ἡ ἐπιφανής; σ΄. 
Δ, ἰκ6 τυεϊ]-ποιυπ. Θ᾽ ἡ ἀθετοῦσα; ο΄. Ἢ ῥνουοζαίγία. ἴδ κτυθῚ, 
“Βαϑίγ.᾽ Βα. (οἀὰ. υἱϊδουξν; 30 ΤΩΔΩΥ τη55. οὗ Κεηη. δηὰ ἂς Β.. Ἑδζ. 
πο, Βδοῆ. Ν ΟΠ Ὁ".--πϑ νι}. πὸ ΠΡ), 88 ἰῃ [5. κο᾽ δηά οἴϊΐεη. 

ΤΗΪβ 5 ρεσῆδρϑβ ἴῃ οἰἀ65ὶ ἱπονσῃ οσουζτεηςε οἱ [15 ΕΔΚΟΣ ἔοστη οὗ ἴῃς 
γ'; ζ΄. Μαὶ]. τἴ,, ὙἘδ δηδείῃγοιϑ ἔοστῃ οὗ [ῃϊ5 δηὰ ἴῃς ρὑσγεςθαϊηρ ῥσίς. 5 

δοῖ βυβηοϊοηϊ Γεδϑο [οσ πα κίηρ ἰδεῖ ὑγεαϊςδῖες (ΘΟ δ ν.), γαῖδος (Ώδη 

νοςδίνεβ; οὐ. δ5. 14... 1ῈῚ πᾶ  ἱπαϊοδίς ἰμαὶ (ΠΟῪ σεῖς σορασγάεα α]- 
τηοβῖ ἃ5 Δρρε Ϊδνε ὈΓΟΡΕΣ διηςβ (ζ,. Μασγιΐ). (δ καὶ ἀπολελυτρωμένη. 
δοῦν. πορο. Βδοῖ. τ.) }» 5] Οὐ. ἀεὶ. π. (Ὁ ττεδὶβ "" 85 νουδ- 
νος, ρῥ]δείηρ ἴἴ δὲ θερίππὶπρ οὗ ([ἢς νεῖβα δηὰ γορεδεηρ 1 δὲ [Π6 Ο]ο56 85 ἴῃ 
4..-- -τ7»5] 4(ὁ ἡ περιστερά. Σ ἡ ἀνόητος (ὦ οΓ .]᾽.μαἈ.--3. ΓΝ] 

( ὡς λ’; Ξο Ἡ ὦ Ὁ-.---5.0;}} ὦ τῆς ᾿Αραβίας. Ἠ νεεῤεγε; 80. δι. Σ 

ἐσπερινοί, ΒΑςὮ. 2, 85 ἴῃ Ηρ. 13.---ο κῦ] ΤΈς ὑβε οὗ ἴῃς ρί. ἀοε5 

Ὡοῖ 5.7} (ἂς ἰτεδίτωσηϊ οἵ (15 οἶδυϑε 85 ἃ ρἷοββ (οοργα ἴνε., Μασ); 

811} ἴῆς νΌ5. οὗ ἴδε οοηίΐεοχί τὸ ἰπ ἴῃς ρὲ.. ὙΤΒε ρΐ. δόσε 8 υϑεά 88 ἃ ζηοπὶς 
δοτίϑι; οὔ. (65. Ε109κ,. Ιη Νὰ. 245, "2 5 οἸεα ὶν ἃ ἀδουηδῖνε ἔσοπὶ Ὁ), 

ταοδηΐϊης “παν οὗ "σσιηςῃ᾽; ἰῃ ΕΖ. 23} ἃ 51: γ}}}8Ὁ δθῆϑβϑε δ[5 ῬΟΟΥΪ δηὰ 
(ὃς ἰοχὶ 8 υηςογίδίη. [Ι͂π ΟΣ Ατ. δηὰ ὅγζ. ἰὃς γν' -- "ςυῖ οδ᾽ δηὐα (ἃς 

ταοδηΐϊης “Ἶδανα ονογ᾽ ουηὰ ἰπ ἴῃς νΓ55. 5 ηοί δσ τετηονοα ἔσοτῃ ἴῃδί. 
Ἢ ποη γε ϊπφμεδα. (Ὁ οὐχ ὑπελίποντο. ἴξ γ,» 5 κ. ϑ5.ἢν. δηὰ 
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Ὁ. οτὰ. κθ. Βδ.ῖ. "ον γοτι κἢ, ΗΔ]. 10) κῦ, Βοίβ. 15. κ, 
ΘΕΈ ἰηϊοεγργοίεσβ δρδηάοη 2) 88 δορεὶςββ; 80 Νον., ΟΑϑιι., Μασ, 
Ἑαρ., 81:Κ..--π6Ἢ6Δ.. τ0Ὰ}2} Οσ. τιμῶ) πον πὸ}] ΤΒὶ8. γ΄ ἴῃ ἰἰ8 νϑγίουβ 

ἔογταβ αἰ γαγβ ἀδηοίοβ ἃ ἢυπΊ8 0 ΟὨδτγαςίοσιβῆς, νἱΖ. Γτι. 94 ΟἿ. 499 δηά ἴῃ 

7ε. 1233 ψῦογε ἱἰΐ 8 ΔΡΡΙΠεα το ἴῃς ῥσορδεῖβ 85 δεσε. (ὄ πνευματοφόροι. 
Αᾳ. θαμβευταί, Ἐ νυοεαηὲ.--- Υ ὙΦ2Μ] Ὗ α 5Βῃουϊὰ εχρεδοὶ εἰἴμοσ Ὁ: Ν 

Ὁ ΩΣ ΟΣ ΓΛῺΣ ἸΦΩΏκ, ΤὨς δηάϊης Τὴ ΔΡΡΑΓΣΕΘΏΓΥ μ85 δὴ δροϑβίσαςϊ ἴοσος 
ὮδΙα “ὦ ἴο Το; οὐ ΓΝ δηὰ Αϑϑγ. αδήδω. Μασίΐ δπὰ Εδρ. οτὰ. ρῆγαϑθε 
ἃ5 μἷοββ. ϑίον, οἵζ. Ὁ Ν δηὰ σϑδῆῖβ γῺ2 στῇ “2 85 5υδ]., δἰ} ἴῃς σε- 
ταλϊηάοσ οὗ ν. 4 θεΐηρ ἀτορρεὰ.--- ὉΠ] Οτ. Ἰὸν.--τᾶ. κ] ὦ -- κῦν-- 
'λ 522] Εοσ ἴῃς βᾶπης ἰάΐουῃ, ψῖἢ αἰβπισ θυ ἶνε ἔοτος, ν. 15. ςο' Εχ. 16": 
2 5. 13} οἵ. 668 13. (ἦ πρωὶ πρωί. Ἢ '»παπε πιαηξ. (Ὁ - "2222. 

ΒοΙΒ. οἵα. οὔς 332.----κ ἢ] βοῦν. τηδκεβ Ὁ αἰβισιδαϊμνε 885 ἴῃ Ατὰ. 4 
(ᾳ. ν.); θὰϊ Ὅν 8 πενοσ υϑεα 88 ἃ ΞΥποηγτη οὗ Ὅν, Βα, Ὃν, τὴ Ὁ ὁπ. 
835 αἰτίος. ἔτοτη ἴοἹ]. κὸ; 5ο Μαγῇ, ϑῖεν., Εαρ., θυ., Κεπί. ὦ εἰς φῶς. 
Ἐ ἰη ἰωοενι. ΘΒ ὁτὴ., θυ ρΡυΐβ ἰξ ἴῃ τηδτβ.. ϑοις οὔλ. 838 αἱτορ. οΣ 

βἴοββ; 6. ας.  ε., Εοιὰμ., 5:κ.. Βδοῖ. ῃνὸ, νὴ Η. Ὑκπῦ.--ΎΨ) κὸ] 
(δ καὶ οὐκ ἀπεκρύβη. Ἢ εἰ πο αδεςομαάείμγ. (ὦ απὰ τοί ποῖ ἀεῖαγ. 
ΘΗ ογη., θυῖ ραϊβ ἰξ ἴῃ τηδτρ.. Βδςοῖ. τὸ)ν κῦ, Εοίδ. 2) κδν. νδη Η. δά 8 
πεῦν.--2 ψ Κγὺν μῦ}] (ΒΒ ἢδ8 ἃ ἀουθ]ς τεπάδσίης, νἱΖ. οὐκ ἔγνω ἀδικίαν 
ἐν ἀπαιτήσει (-- ΓΝ 53) καὶ οὐκ εἰς νῖκος ἀδικίαν ἐν διαφθορᾷ (-- γιῦ3). ΟΛ 

ΗΡ. 23 οπι. καὶ οὐκ ἀπεκρύβη. .. ἀπαιτήσει. (69 ΗΡ. 26, 40, τοό, 

130, 153, 233, 311 Οἵη. εἰς φῶς... ἀπαιτήσει. ἩΤΡ, ος, τὃς οπι. καὶ 
οὐκ ἀπεκρύβη. .. ἀδικίαν. ἩΡΡ. τοῦ ομῃ. εἰς φῶς καὶ οὐκ ἀπεκρύβη. 

ἩΡ. 2309 δηὰ (ομρ. οὔ. ἐν ἀπαιτήσει ἴο επὰ οὗ νεῖβε. ΗΡ, 28 

δα5 εἰς φῶς ἴο ἐπα οὗ νεῖβε Ὁπάοσ δϑίοτιβκ. Βυϊὶ ἴ8ε56 ναγίδηϊβ ἃ Γδ 

οὗ πο οτίτἰςαὶ ναῖυθ, δοίης ἀκα ἰατροὶ ἴο σΟΡΥ β.5᾽ οστοσβ. ἨἮ μεϑοὶδ 

σιμίοηε ἐπίφμως σοημδίοπει. ΘῊ ἴος, Ἰ2αρ)α.͵ 3); Βαϊ ἴξ [0]]. 4Γ' ἴῃ 

τΏΔτΩ.. Ματῖϊ, 5.) »ῈῸΣ) νῦν; 8οὸ ϑῖεν., Εαρ., Κεηῖ. Ἐοιῃ. δὴ γῸ, μον, 
γδη Η. ὅν) »Ὺν κὐν.--ῦ 2} Ομ. 83 ἃ βίοβϑ ὉῪ Μαγίϊ, δῖεν., Εδᾷ., νδῇ 
Η., οιδ., δηὰ Κοηί. Μασ, δβοννενεσ, βυρρεβῖβ [6 ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὗ 115 
Ὀεΐπς ἃ τειηηδηΐ οὗ 8ῃ οὐ βίη] ὉΓ.2 Τ᾽ ΓΝ 1250. 

6. 95] Φὦ ὑπερηφάνους τα Ὁ") κ2 (5.ἢνγ7.); 850 νδῃ ΗΊ..---ΓΠὉ] (Ὁ γωνίαι 

245 

θ 

αὐτῶν. ὦ δωϑϑ, “ΠΛ βεσίεβ,᾽ ῬΤΟΡΔΟΙΥ δὴ ἰπηογ-ϑυγ. Εἰτὸσ ἔοσ ἰδ. οὴ 

8ἃ5 ἴῃ 115 (560.).--ὐῦ}} ἄπ., θὰ σοτησήοη ἰἱπ Ασγᾶπι.. [1ἴ ΤσσυΓβ αἶϑο ἴῃ 

Αβ55γ., νὶΖ. μεαὐάἑ τὸ “Ι ἀεοβίσογοα᾽᾽" (111 ΕΒ. 9, Νο. σ, 8), ἱξ τῆς στεδαϊης 

Ὀὲ οοττεοῖ; τ΄. ὉΉΒ ςό20; Μυπβθ- Ασηοῖί, 4455γ. Ζίοὶ. 8708; 8]50 
ἴη εω-αἷ-ὁ ἀππῶὲ {μ-5α-αἀ-α͵-ξ-πμ- (ΙΝ Ἐ. τος, 200, σιεσε [86 ᾿οῆ- 

ἰεχὶ 15 ἴοο ἔγδριηθηίδσυ ἰὼ ΓΕ ΟΟΥ οχϑοῖ δϑοϊσησηθσηῖ δησ ἰηζεγργείδ- 
ἄοη οὗ ἴῃς νὉ. ροβϑβϑ]ε); νυ. Μείββῃεσ, ϑωῤρῥίθεφιεμ σε ἀδη 4.55γ. Ῥόγίεγ- 

δώσδεγη, δοΌ. Ιῃ νἱεῖν οὗ ἴμεϑε Αβ58γ. ροββ Ὁ 165, [86 σοϊωσηοη 5ίδίε- 
τηοηξ ἰδδῖ 5) τηιϑὶ Ὀς οὗ Αγδπ. ογρίπ δηὰ ἱδβεγοίοσε ἃ βίη οὗ ἰδῖα ἂρ 

5 ϑοιβοννῃδίὶ μαζάγάουβ. ΤὨς ἔαςϊ (δδὶ (ποσὰ 88 δὴ Αὑδῃ. βρεαϊκίης 
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οΟΪοΩΥ οὗ 7εἐτ᾿γχϑ ἰῃ ΕἸερΒβαπης ἴῃ Επγρὶ δὲ ἰεδϑὶ 85 δ σἷγ 85 5ΒΏΟΣΕΪΝ δέϊεσ 
ὅοο 8.6. 4150 τηδῖςεβ δσριγηθηίβ ἔίσοσα [Ὡς υδ6 οὗ ΑΥΔιλδὶς5τ5 οὗ υποεσίδὶ ἢ 
γαὶυς. ΟΥ. τεϑαβ 17); 80 Βδοἢ..-ἴ. ἸΌΝ] τὸ 1 τϑουρδῖ;᾽ 85 οἵϊεῃ, 

6. ζ. Οη. 201: 2169.--ἸκΚ] 6 πλήν. ΠΡ . 0. ᾿ΝΝΓΊ Εα, ἰῃ 34 ρεζβ. 
ΝΣ δηὰ πρῷ; 8δὸ ἵνε., ΟΑϑδαηι., Οἵσ., Οογίξωι. Νον., Μαζί, δίεν., Εδζ., 

ἘοΙΒ., Ῥυ..---Π 5 ΟΟΒ ἐξολοθρευθῆτε. ΟΝ  ἐξολεθρευθηται. ΦΛΩΣΓ 
ἐξολεθρευθῆτε. (6) ..». ἩΓΡ͵ 68, 87, ΟΣ, 97, 228, 310 ἐξολοθρεύθη. Οτ. 
ρθη (Ὁ). δ[εν. ΓΞ. ΠΣ }»Ὸ] Βα, πο, πῖῖ ὦ ΘΟ; 50 Οσ., Ἧς. 

σάϑιη., Οἵγ., Οοσίξα. Νον., ΒΌΒ., Μασ, Ὦσ., νδῃ Η,, ἕαρ., Ἐοίῆ., 
Ῥα., Κεηῖ. Βδςβ. ᾿ χρ.--σκ ῦ2}) ΗΔ]. "κ 039.--ο 9 15Ν] (ΘΟ ὅτοι- 
μάζου ὄρθρισον; 50 ὅ.---Γη  η] ὦ ἔφθαρται. ὦ απὰ ἀεεῖίγογ. ΜΙ ἨΔ5 

ἔνο νὍ8. ἰῃ δοεγηδείοη, ἴῃς δγτϑὶ οὗ ψἢηϊς ἢ 5 ἸορίςΔ!}}Ὺ βυδογάϊηδίς ἴοὸ (86 
δεοοπά; Οεβ. ξ 19 ες, --ΟΓ Ὁ}}} αἋὁ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν. Ἐ οορἠαϊέονμος σμας. 

88. ΤΕΒΌΘΑΙΕΜ ὈΕΙΙΝΕΒΕΡ (255. 

Ιῃ ἴἧγεθα ϑίγϑβ. οὗ ουγ 1165 δδοῆ, 7 γιιβδίθπι 18 δϑϑυσγε (ἢδῇ [ἢ ς 
ὨΔΙΙΟΠ 5 7111 ρεγϑῃ, ΜὮ116 56 Πογβεὶξ δέίεσ ΠῈΣ ρυτ βοδλίίοη νν}}} 6 
Γεβίογοά ἴο ἴδε ἴδνοιγ οἵ δῆνοῃ. ϑίσ 1 45 7ογιβα θη ἰοοκ 

ἰογναγά ἰο ἴῃ6 ἀδὺ ὙΠθη δῆ ἢ 5 Ἰυάρτηθηϊ Μ1}} ονοσίαα 1.6 
πϑίοηβ οἵ ἴῃς δαγίῃ (ν. ὃ. 8.0. ΠῚ ἰηἴοστηβ Πὲῦ (Πδΐ ἃ σοσὶς οἵ 
οἰεδη βίης δηᾶ εἰ ηδίίοη τπυδὲ ἰδ κα ρῥἷδοα διηοη ΠῈΥ οὔγῃ Ρθο- 
Ὀἷε (νν. ὅ: 5). ϑ8ίγ. 1Π| βἰαίεβ 16 σμαγδαοίεσιβεςβ οὗ [6 ρυγίβοα 
Γοιληδηΐ δηα ρῥγϑαϊςοιβ ἴοσ ἰΐ ἃ ΠΔΡΡΥ δηά ρμεδορίῃὶ [1{6. 

ὙΒΕΚΕΕΟΕΕ, ΜΑΙ ἴοσ τη6, ἰΐ ἰ6 (ἢ ογδεῖς οὗ ὙΔην ΘΝ, ἴοσ Ὡς ἀΔΥ ἩΒδΩ 1 δεῖθα 
85 ἃ ἩΠ1655. 

Ἐογ ἰὰ ἰδ ΤὯΥ ἀεοίςίοη ἴο χζαῖθοσ πδίίοῃβ, ἴο δϑϑετη ὃἷς εἰ ρἀοι, 
ΤῊΔΟΙ ΤΔῪ Ῥοὺγ ουὖἵ ὕροὴ ἴδεπ ΠΥ τδίδ, 4}} ἰῃς δεαὶ οὗ τηΐος ΒΩΡΘΈΓΣ. 
Ἐοσ ἴῃ τῆς ὅτε οὗ ΤΥ Ζεαὶ 41} (πὸ δαιτὶ νν1}} Ὅς οοηδυπηςά. 
ΙΝ τῃδὶ ἀδΥ ἴπου τῖῆϊ τοὶ Ὀς βῃδιηδεὰ ΟΥ̓ ΔὴΥ οὗ [Ὦγ ἀεεὰ Ἡβεσζείη ἴμοὺ διδεῖ 

τε ] οἱ ἀραϊηβε σ6. 
ον ἴδδη 1 5})4}} τετηονε ἔγοτῃ ἴδ τά δὲ οἱ [δες (Ὦγ ὑγουγ εχυϊεΐης οης8; 
Απὰ δου νὴ ἢο τοτὲ ὃς δυσὶν ἰπ ΤΩ ΒοΙΥ πιουῃίδίη. 
ΒυῈ1 5}4]} ἰεᾶνα ἴω 186 πχίαδὶ οὗ ἴδος δ Ρεορὶς Βυτοδὶς δηὰ Ῥοοτσ. 
ΝῺ τιἢς τουπιηδηὶ οὗ 15γ86] τὰ 1] βοεὶς τεΐυσε ἱπ ἴδ6 Ὡδπιὸ οὗ Ὑδαν ἢ. 
ΤΌΣ ΜΠ] ἀο πὸ νἱοκεάπεβα πος Μ}}}1 (ΠΟΥ δρεδὶς 1168; 
Νοῦ ΜΠ] ἴπετὸ Ὀς ἐουπά ἰπ τοῖν τοουτδ ἃ ἀδοεϊτυ] ἰοηρας. 
ἘρῚ 186} ἩΪ] [οςἀ δηὰ 1ἰς ἀόσσῃ τ ποῦς ἴο αἀἰπτυσ τΒεηλ. 

ΘΓ. 1 δάὐυγεβ [βγδϑὶ ἰο ᾿ἶνε 'ἴη δορε οἱ βεεΐης Ὑδῆνεἢ Β νθῃ- 
ξεδηοα ὕΡροὴ ἰἢδ ΠΔΕΟῊη8 ἴῃ ρεποΓΔ].---8. Τ᾽ λογεζογε, τυαΐξ 70» πι6, ἡ ἐς 
ἐλ: ογαοῖς οὗ Υαλιυε}}} Τί “ἰῃογεΐογε᾽ 15 Βαβεά ἀροη ἴδε ἱγτηγηθα ἰδίου 
Ρτγοςραϊηρ οοπίοχί, ἰ[8 ΟὨΪΥ πηεδηΐηρ σδη δ6 δοπγθίίηρ {κὸ “ἴῃ νἱ εν 
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οἵ ἴπε8ε ἔδεϊ58. Τὸ πογὰ “ναὶ ἀϑυλ!ν ᾿ταΡ}168 ἢορα δηὰ Ἴοοηῆ- 
ἄεπος (6. ρ. 138. 817 ΗΡ. ,3 8. 3122, Ραΐ ποῖ αἰνναυβ 80 (6. ρ. 2 Κ. 
η" οὗ 70. 322. [15 δἰσηϊβοδηςα Πογα, ἰπογείογα, τηυδὲ θῈ ἀείεσ- 
Τταϊηοα ἔσοτῃ ἴδ οοηίεχί. Τὸ ἡ Βοσα 18 (6 ἐχῃογίδ ἔοη δά ἀγοββθα 

Ἐν] ΘΕ ποῖ ἴο ἴΠ6 μαςοη 8, ἴοῦ [ΒΟΥ ἃγὲ δί οὔος βροΐθϑη οἵ ἴῃ (6 
ΚὨϊγὰ ρεγβϑοῆ. (ΟΟὨ ΒΘ. ΘΠΕΪΥ, ϑοῖηε ἱπἰερσγείεγβ 58 Ὺ (Πδὶ ἴῃ 6 ῥσορμῃεὶ 
δα άγεββεβ ἴῃ6 Ρδορΐα οἱ ᾿δῇ 848 4 ψοΐς, ἱσοηῖοδῦν Ὀἱἀαΐηρ [ἢ 6Π| 
διδὶϊ [ῃ6 ἀδγ οὗ υπΐνοῦβαὶ ᾿υἀρτηοηΐ, ἤδη πον {μογηβεῖνοβ ψ1]} 
βῆδγε ψ 1 ἴΠ6 ΠΔΏΘη5 ἰῃ ἴῃς ἀεδίγυςίίοη ἀδογοθά ὈγῪ Ὑδηνει. Ἐ 
Οἰδογβ, τ θεοῦ τίρῃξ, ἰΙοοῖς ἀρορ ἴῃ6 σοτησαυη 1 οὗ πε Ρΐουβ 
ἷη ΤυΔῃ ἃ8 ἴῃς ραγίγ δα ἀγοββεά, δῃὰ δηὰ ἤεσγε ἃ ψοσζὰ οἵ σομπίογί 
ἴογ ἴθ, νἱΖ. ““μναῖϊΐ σοὴ βάθη Εἶν ἴοσ ἴΠ6 σογηΐης ἀδγ οἱ υἀρηγεπί, 
ἤδη γοῦ Ὑ1]1 ΒῈ νἱπα!οαϊθα δηὰ 411 (6 τ ὶοκοᾶ ἀεβίσογεά᾽""; οἱ 
ν. ἤπΞ ον 6 αν τυὐπϑη 1 ὁμαὶ! αγὶδο ας α τυἱίμε55)] ΤῊΐβ ἀεῆπε8 
ΤΆΟΓΘ ΘΧΡΙΙΟΙΥ ἴῃ6 “ἴοσ τηε᾽" οὗ (Π6 ῥτγανίουϑ οἶδυϑεὲ. 484 τεδάξ 
“Π5εὲ ὉΡ ἴο ἴπ6 ῥτογ"; (ὦ (Ὁ τεδὰ ““σῖβε Ὁ 85 ἃ Ὑ]1685.᾽ ΑΕΓ 
186 νογρ, ᾿γῖϑα Ὁρ,᾿ ϑοιβθίῃἷηρ ἐχργαβϑῖνα οὗ ἀρρτεϑϑεῖνα δοίίοῃ ἰβ 
οχρεςοῖεα, θυΐ “ἴο [6 Ῥγεν" Βαγαϊν 58 53ῆ65 {πε ἐχρεοίϊδοῃ. Ἐν. 
αἰζεταρίϑ ἴο πιεεί ἰἰ ὈΥ γεπἀθγίηρ “ἴο [Π6 δἰΐδοκ᾽"; θυΐ [ἢϊ5 15 ψ ΠΟΙῪ 
υηϑυρρογίοεα ὉΥ ἴῃ6 ἀϑαρὲ οὗ ἴῃς Ηδῦτενν νογά. Μοϑί οἵ (ἢς τε- 

ςοηΐ ἰηἰογργεῖογϑ ἰο ον 46. Εογ ἴῃς (Βουρμξ οἱ δ ΜΘ ἢ ἀρρδδγ- 
ἴῃ 88 ἃ Μη 655, ο΄, ΜΙ. τὮ Μαὶ. 45 76. )ο3, ὙδΆνΘἢ 8 (65 ΕἸ ΠΊΟΠΥ͂ 
1] ΡῈ αίνοῃ ποῖ δραϊηβϑὲ 7εγυβαίθτα,  υΐ ἀραίηϑὲ (Π6 παίοη 8 ΟΥὉ 

ἀραϊηβῖ (6 ψίςκοα τ Ώογανεσ (ΠΟΥ ΤΔΥ Ὀ6, ἩΠΟΙΒοΣ ἰη5146 οἵ ουΐ- 
846 οὗἁ [5Γ86].----Ὸ ἐξ ἐδ ἢ} ἀδοϊδίοΉ. ἰ0 ραΐμεν παίῤίοριδ, ἰο α5ϑοηιδὶθ 

κίπράοηιδ) ἼΠοΓΕ 15 ποΐ ἃ ψοσγὰ ποῦ δρουΐ σαιπογίηρ {Π6πὶ ἴο ΟΣ 

ἀραϊηϑίὶ Τογυβαϊοτηδ (σ΄. Ζε. 14' ὅ- 70. 3115 Ἐ2. 28, 30); ποτ 15 ἰΐ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΒΌΡΡΟΞΒε (ῃδΐ βυςἢ ἃ (που ρῃς γγ8 ἰπῃ [6 ττίεγ᾿5 τα, 
“ΤΒΕε “ψδίπεγίη ρ᾽ ΤΩΘΓΟΙΥ ἜΧργαβϑε8 ἴπε 1468 ἰμαἱ {ΠΕΥ 5}4}} ΒῈ υπὶ- 
γοΓβ Ϊγ δηα 5ἰπλυ  ΔηΘου ΒΥ ἡ ρεα "ἘΞ οὐ. 76. λοῖ 5 15, 66᾽5, ΤῊΣ 
“ἀεοϊδίοη᾽ οὐ “ἀδογθθ᾽ 15 (Π6 ργροθα ἰοσιηθεὰ ἴη Ὑδην ἘΠ᾽ 5. οὐ 
τηϊηα.---Τλαί 1 για ῥοη ομέ μῥον ἐπδηι 1} ευγαΐ, αἱ ἐδ:6 πδαὶ οὗ 
τοῖς ἀπ ρ67] ΤῊΪ5 18. ἃ ΝΕΓΥ σομηπηοη ἤρθαγο; οὐ, Ηο. ςἶ 7ε. τοῦ 15. 
422 Ῥ8. 6935 70" δηὰ βέϊζοοῃ ἔἶγηθϑ ἰη ἘΖοῖκῖοὶ. ὙῈ6 ΟὨΪΥ παίυγαὶ 
Τεΐδσεηος οὗ 86 ργομουῃ “16 πὶ 18 ἴο (ἢ δίογεβαϊ ἃ ἢδίϊοηβ δηὰ 

4 ὃ0 ἯΣ., Μεαυ., Νον., σΑϑα).. {3ο Ηά., Ον., Ὧτγ., Μασε. 
ξ Οομίγα Νον.. ὃ Οονίνα ϑοῦν., Μαγίιὶ. Φῳ Ὧχδν.. 
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Κἰηράομη8.--- Ὸ} ἡπ ἐπε γε οὗὨ πῖν κεοαὶ αἱ! ἐπ φαγί, ὐἷἶδ! δὲ οοη:- 
δωρρ] Οὐ. τ, ὙΠς Ἰυάρηχοηξ 15 ἰο 6 ᾿νοῦ] -τιῖδα δηα 8]1-οτη- 
Ὀγδοίΐησ. [πὶ {Π18 βΌΓῪ ἔσγμδος 41} ἴ[Π6 ἀγοββ Ψ11 θὲ σοῃϑιπηεᾶ; 
ποίμίηρ θαξ Ρυγα πιείαὶ] “111 βυγνῖνα ἴῃς ογάθαὶ. ὍῊΪ5 βϑηΐθηςς 
15 αν} ΕἾ οΥσίμα] Πεγο; 1ξ ἰοστὴβ ἴῃ6 ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ΟἸτηᾶχ ἴο [116 
ἀεοϑογ ροῃ οἱ ρυῃἱβῃτηθηῖ. 

Αἱ [18 ροϊπΐ, δῇ βαϊίοσ, δοϊυδιθα ὈΥ τόσα ΚιηαΪγ δηα ρϑηθγοιβ 
ἴδε] ηρ5 ἱονναγὰ ἴδ μδοη 8 (λᾶῃ τὲ γεῇεοίθά Ὁγ ἴῃς ἐογεροίηρ 
[Πτγεαΐβ, ἢ85 ἰπϑογίεα ἃ βϑοίΐοῃ ἜἼχργθϑϑίηρ 15 οὐσῃ 5θὴ Ππηθηῖ5; υ. ἱ.. 

-ϑ. ον ἰδμομ 1 τμαῖ! ἵεγη πο ἐδε ῥοοῤίος α ῥρωεγίβεά 5 ῥόοολ)] ΔῈ 
ΕἸ ΠΡΈς8] Ἔχργαβϑίοῃ πιοδηΐηρ ἔπμδὲ Ὑδηνθἢ Ὑ11]1 χη ἴῃς βρθεςῇ οἵ 
[ῃ6 πδίοῃϑ (δὲ 15 ΠΟΥ͂ ἱπηρυγε ἰηἴο ἃ βρεεςἢ [πὶ Ψ111 Βὲ ρυγα; οὐ 
15. 65,5; ὙΠ ᾿αρυγῖν, οὗ σουγϑβα, οοῃββίθα ἴῃ ἴδ6 ἴδεξ (δι {ΠῸῪ 
ΡΓΑγβα ἰο 8ηἀ 5οζγε ὈΥ οἴμεσγ ροάβ (δὴ Ὑδῆνεῃ. ΤὨδ ρυγίδος- 
ὕοῃ Ψ11} σομϑῖ5ι ἴῃ {μεῖγ θείης Ὀσουρῃξ ἴο ἀραηάοῃ (ἢ6 ᾿ΟΓΒΠῚΡ οὗ 
ΔΗΥ͂ Δη ἀνεγΥ ροὰ βανε Ὑδῆνεῃ; οἱ, Ηο. 212 8. τό. (Οοηίδεοϊ ψ ἢ 
οἴδοσ ροάϑβ ψγᾶ8, ἔγοτὰ ἴῃς ροϊηΐ οἵ νίενν οὗ δῆ νθῃ- ψογ ἢ Ϊρ, γαυρῃϊ 
ΜΙ ὑπ ο]θδηη 688 Δηα ἱπηρυ Ὑ οἱ [Π6 πηοϑὲ ὑγοπουηςεα ἰγρε.-- 

δὸ ἐμαὶ αἷΐ οὗ ἐλμιδηε ριαν οαἱΐ μῤοπ ἐἢ6 παπις οὗ γαληυοῖ σπᾶ Ξέγυο 
πῆρε τυ οπ6 σοηδο] ΤῊΘ γαϑα] οὗ [πη ρυ βοδίίοη 15 ΠΕΓῈ βρεςοῆ- 
σΔΠγ βίαϊεα. Ὑδανεῇ δίοηθ ψ1}} μ6 [6 οδ]εςΐ οὗ (6 νοῦ] 5 νοσ- 
Βῃ1Ρ. ΤΠ β58π|6 Ἔεχρεοίδίίοη οἱ ἴῃς σοηνεγβίοη οὗ [6 πδιοηβ 85 

ἃ ἍΏΟΪΕ ἴο ἴῃ6 ψογβηΐρ οὗ Ὑδηνεῃ 18 ἐουπα ἴῃ ΜΙ. 42 Ζοε. 141" : 
5. 1τῦὸ το - τε ἰἀΐοπι “ς4}1 προ με πᾶπιθ οὗ Ὑδηπε μ᾽ ρτγοῦ- 
ΔΌΪγ δά 118 ογἱρσίη ἴῃ (ἢ οὐ ἀηα ἀδἴεβ ἔγομι [ἢ6 ἔπη ἤθη ἰῃ6 
ΤΔΕΓΕ αἰΐοεγαπος οὗ [6 ἀϊνίηθ πᾶ ῥέ7 56 5 Ὀεϊονεά ἴο Ἔχθγοῖβθ 

ἃ Κη οὗ σοογοίοῃ Ὡροη ἔπε ἀ οἰ γ Ὠἰπη56 1, Τὸ ροβϑθβ88 (ἢ6 πδηηδ οἵ 
186 ἀοΙ Ὑ τψγὰ5 ἴο ΠοΙΪά ἃ οογίδϊ πη ρόῦγεῦ ονοῦ Ὠἷπὶ δῃά ἴῃι5, τη 
ςογίδίη οἰθαγὶν ἀςβησα 11ηλ115, ἴο πᾶ κα ἢΪπὶ βυ ϑοσνίθηξ ἰο ἴῃ 6 γγοῦ- 
ΒΠΙΡΡΟΓ 5 11. δυςῇἢ ῥγπηᾶνα ΠΟ ΠΕΡ ΟΠ5 γΟΓΟ [δι ἔγομι ἰῃ6 
1βουρξ οὗ ἴΠ6 ἩΤΙΟΓ οὐ (58 ραβϑαρε; ὑαὶ [ἢ15 Ἰάἀΐοπὶ 18 ἃ βυγνὶ- 
νὰ]. “ὙΠ ομα σοηϑεηΐ,᾽" 1ἰ. ἢ οηα 5ῃουϊάογ᾽", ὦ ““σἱτ οης 

γοκαο,᾽ τσ γ ἱπίεγργεϊηρ ἰῃ6 ἤρυγε ψὩΟἢ ἀο65 ηοΐ οσοὺγ 6]56- 

ψθοτα ἰη Ηερσενν, που ρἢ [ΔΡ ΠΑΓ ἰη δυτίδς. [{ ργορδῦὶν γαϑίβ 
ΠΡΟῚ πε [αςΐ {πμαἴ ὀὌχεῃ ψεγε Ἰοϊπαα ἰοροίῃοσ ΌῪ οὔς γοῖα ἰῃ {ΠΕ ῚΓ 

4 (οκίνα 5ιεν.. , 
10}. Οἰεδεῦτεςδι, δὲο αἰπεείαινοοῖο δολάπωρε ἀας σοεςνανιεης (τροι), οα ἥ-. 
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ἰδθουσγ. ΤὨς ἰάθδ οὗ υπδηϊγιγ 15 ρἰοϊυγοά ἰη στ Κὶ. δ Ὁγ (ἴῃς ρῆγδβθ 
ἦΠ ομθ του ἢ.᾽ ΤΠ δβϑεηίίδὶ Γπουρἢϊ ππα45 υἱΐογδηςε ἰη ρ]αΐη 

ΡΓοβα ἴῃ 6. 3253 ἘΖ. 1τ'" ὅ9. του (ποτα ῥγθαϊςδίεα οὗὨ 5γδδὶ ἴῃ 
[86 Μεββίδηϊς ἄρε, γαίας ἤδη οὗ 86 μαϊΐοῃβϑ 85 ἢεστε0 ὙΠεσα 15 
ΠΟ ὨΘΟΘΒΘΙῪ ἴο σὔδηρε “δῦσα μ" δηὰ “π᾿ ἰο (6 ἢγϑὶ ρεγϑοῃδὶ 
Ῥγοηοῦῃ; ἴῃ βρδεοῆεβ ρῥἰδοδὰ ὑροὴ Ὑδηνν ἢ 8 1105 ἴῃ6 ῥγορμοίὶς 
ΤΟ Γ5 τα ἘΠ ΕΥ̓ ἰαρϑὲ ἰηΐο ἴη6 [ηἱγτὰ ρογβοῃ.---10, Βεγοηπά 116 
γίνε» οἤὗἠἨ Ομ5}} Οὐδ 8 ἴῃ6 πάις οὗ ἴῃ ΝΙΘ ν]]1ογ, βουτῃ οὗ 
[868 Ἐργρδῃ θοσγάθσ. [{ σοσγεβροη 8 ἰῇ βεπεσγαὶ ἰο ἴῆς Ογεακ 
“Εἰἰορλα.᾽ ΤὨΘ χίνεογβ τοίεσσεα ἴο ἃγὲ ἴπ6 Ὀσγϑπμοῆοβ οἱ [ῃ6 ΝΙΘ 
(μὲ ἔγάνεσβε (πε τωοβί βου εγῃ ρογίίοῃ οἱ (με γερίοη; νἱΖ. δε Αἱ- 
Ῥᾶγᾷ, ἔς Αϑίδβορδβϑ, ἴῃς Αϑβίδρυβ οὐ ΒΙυε ΝΊ]Ὲ, δμὰ ῃθ Βδῆγ-εὶ- 

ΑΡ]Δὰἢ ογ νηΐ ΝΊ]Ὲ; οὐ 15. τ8..-7, ὙὍΒε εχδςῖ ίογοε οὗ ἔπε ργερο- 
βἰἴοη, νῃεῖμογ “ἰη [ἴῃς τερίοηϑ θογοπα᾽ ογ “ἔγοῦι (Π6 στερίοῃβ μὲε- 
γοηα;,᾽ 15 ἱπ ἀοιυδί. Τῇδ ἔοστηεσ 56 η86 15 τυ Ὁ ἢ [86 ΠΊΟΓΕ ΠΟΙ ΓΊΟῊ 
(6. ς. 15. τ8' 1. 1οἷ5 1 Κὶ. 5), θαξ {86 ΙΔίίογ 15 α]5ο οἰθαγὶν εβϑίδὉ- 
ἸΙβῃθα (6. σ. 10. τ. 2 (ἢ. 2οῦ. [πῃ νίεν οἵ 15. οἰ" Κ-, (ῃ6 ῥτεΐεγ- 
Θῆς6 ἤοΙδ ΙὩΔῪ δὲ ρίνεη ἰο ῃ6 ἄγϑὲ γε ἀογίηρ." -ΤὴἊς ῥγίμοσσ( Ὁ) οὗ 

ἐλ6 ἀαιρἠΐεν οὗ Ῥιμ(}}] Εογ “με-ροαΐβ᾽ 8ἃ5 ἃ ἢρυγαίζνε Δρρε]]αϊίοη 
οὗ οἰϊεῖβ οὐ ἰοδάϑγβ, οὐ. 15. 14 ΕΖ. 447. Ῥαΐ 5 σοτωσηοη! νυ πδπιοὰ 
Δἰοηρ5:4ε οἱ (υϑῆ δηά 5668 ἴο ἢανε θδθὴ ἃ περ ρουπηρ 5ἰδίε. 

ΑΒ5 ἰοςδίεα Ὀγ ἰηΐβ νοῦβα, ἱξ ψουἹὰ 116 βϑουτῃ οὗ (υ5ἢ δπὰ τυ θὲ 
Τεργοβοηίδεναε ἰο {[η6 ΗΌχον τη ἃ οἵ {πΠ6 τηοβί αἰσίδηϊ ἰαηἀ5. ΤῈ 

ἰοτοζοίηρ ἐγαη βοὴ σαϑί8 ἸΡΟῚ ἃ ΠΟΙ Τοη͵εςίαγα] σοΥτ οῃ 
οὗ ἴῃς ἰοχί; θα ἰΐ 15 [Π6 τηοβὲ διίγαςι να οοστοο!οη {Πι15 ἴὰσ οἤοσγεά. 

ΜΆ 5 αυϊΐε ρΕΏΘΓΔΙ οοημδίἀογεά τἀπὶ η 6} Πρ 1 016. ϑότηθ 566 Κ ἴο 

8οῖνο (ἢ6 ῥγοῦ]θηλ ὈΥ οπλἑ πη ρς ([μ658 ψογὰβ ΠΟΙ 48 ἃ ρἷοϑϑ Βαϊ 
115 ἀοεβ ποῖ τβδκε ἴπθτὰ ΔΩΥ τηοσα ἰη(6}} 10 10 ]6, οἡ (6 ομὲ μαηά; 
δηά, οἡ [Π6 οἴδοτῦ, ἰξ τεηἀθγϑ (Π6 ᾿ἶπο οἵ ψῈ]Γἢ {ΠΥ ἅτ ἃ ρᾶσγί βοτηδ- 

ψῆδί βϑῃογί. ἘΝ. τεηάθγϑ “"ἼΩΥ βΡρ] δηἴ5, Ἔνθ ἴπ6 ἀδυρηϊεγ οὗ 

ΓΩΥ αἰβρεγβεα,᾽ νης 8. της (ἢ6 50] εοὶ οὗ [πε [ΟΠ] ονίηρ νεσ. ὦ 
ἘΝτα. γεηογβ ἴῃ (ῃ6 βᾶπ|6 ΨΥ, αϊ τα κοβ (Π6 ρῆγαβε (πῃ οὔ- 

͵Ἶδεξ οὗ (ῃ6 [1ο]ονίης νοῦρδ Αποίμεγ σεηδογίηρ ψ Ὡς ἢ ἴα Κεβ ἰΐ 
88 8:0] εςὶ 15, “16 ΞΡ] ἰδη 5 οὗ ἴμ6 ἀδυρηίογ οὗ τὴν ἀἱβρογϑεα,᾽ ἘΝ 

4 806. Κ. Ετ.., ϑεῦν,., ἵΝε., Οογίῖ, Νον., Μαγί, Ηδ)., Ὁτσ., νδὴ Ἡ., Εδε., Κοιὰ., Ὀυ.. 

{90 ϑεῖν,, Δ} ὕδε σ4ρ }., να Η., Ρας.. (ΟἿ. Οτ. σῆο δυσαοϑίβ (Πδὶ ΥῚΡ ΓΛ 2 ἸΏΔΥ Ὀ6 ἃ 

αἴοδδ οὔ "ΓΚ. 7. 80 5150 Β', [α., οκεηπ)., Ηἰ., Ηά.. 

ἃ 980 δίἷδο Κε.; εἰ. 18. 663 45. ΟἼλϑηῃι.. 



2ςο ΖΕΡΗΛΝΙΑΗῊ 

ἡ. 6. ἴηε. Πεδίδοη πεὶρῃρουτϊβ οἵ {με ἐχί δὰ 7ονγ8, ΤῸ ΠΟΥ͂ 86εἰς ἴῃ 6 
ἔανουγ οἵ ἴῃοβε {86 } οὔςδ Ορργεϑϑθα δηὰ ἀδϑβϑρίϑοά. Ἐὸογ ἴῃς αἰβ- 
οὐ 68 σομίτγοητπρ ἴΠ6 58 Γεμἀεγίηρβ, ν. ἑ.. Ηοιλπιοὶ δηἀ5 ἰῃ (ῃς 
ψοτβ ογά παν σεμἀογεὰ “ἀδυσῃίεσ οἵ τὴν ἀἰβρεγβεά "" [π6 πᾶπὶα 
οὗ ἃ δϑουΐϊῃ Αγ ίδη βρϑοὶθβ οὗ ἱποεηβε, ψῃϊοἢ (ἢ πδίοη 8 ἀγὰ σὲ ρ- 
Γεβοηΐϊθα 845 ὑγίηρίηρ ἰο Ὑδηνει.---Ἰ ὴ} ἰοαά αἱοηρ "1. οὔᾶεγίη 5] 

ἴ. 6. θδαγ οὔθ 8 ἰο Ὑδανεἢ ἴῃ ῥγοσεββίοηϑ, ἃ Ὁοπιποι Οἰιβίοηι ἴῃ 
186 ψογβῃ!ρ οὗ ϑοηλἰς ροαβ. Ὁ ὙΠΕοΓα 15 0 πορᾶ ἴο ςοη 8: εσ [ἢ ς 
ῬΓΠοο5 8ἃ8 Ὀγηρίηρ οΟὔἴοτίηρ8 ἴο [ΘΓ 58] 6 η; (ΠΟΥ ἃγα σγαίποσ ἴο 

Ὀτίηρς εἰ [15 ἴο Ὑδνθ ἢ 8 δ᾽ [Δ Γ5 ΠΘΓΕνΟΣ [ΠΘῪ ΤΔῪ Ὀς, τ ΒΘΙΠΟΥ δἱ 
7ογαβαίθπι ογ ἰη ΕἸΒϊορία ἐΐϑ61ξ; οὐ, 18. το" ἤ- δηὰ (ἢς ἴδοὶ [πα ποτε 
γγ848 8 ἰε ρ]ς οἱ δῆ ἰῃ ΕἸΘΡΠαη πᾶ. ὙΤΒΟ οἤογη 5 Ὑ1}1} (650 ΠΥ 

ἴο {δε τεςορῃίοη οὗ Ὑδν ἢ 8 Κίηρϑηΐρ ονοσ (ἢ6 πδῆοῃϑβ; ζύ 1 5. 
1077 2 5. 85. ὙΠ (ἢς νοῦβα ἃ5 ἃ ὙὮΟΪΟ, οὐ, 211 15. 4ς- 662 Ζς. 83 
Ῥ5. ηγχ ὅ- 

ΤῊΣ ογίρίηδὶ ογϑςοὶθ 18 ἤοΥ γεϑυπηθὰ ἰη ϑέζ. ΠΠ πο ῥγεαὶςοῖβ ἃ 
ψΟΓΚ οἱ οἰεαμϑίηρ διηοηρς Ὑ δῆ ἢ 8 Ρεορ]ο.---11. 75 αἱ ἀαγ, ἰδποι 
«Οὐ! ποὶ δὲ τπανιρὰ ὃγ απ οἵ 8 ὺ0 ἀφεάς τυλεγεὶμ μος πασί ἰγαπ5- 
εγέςςεἀ αραΐηί γ»6] (. ἘΖ. 21955. ὙὨε Ρῥίουβ σοταγα 1 ἰῃ 76 Γιι88- 
ἰετὶ 15 δἀἀγοβϑεά. Τῆς ἀδὺ βροκδη οἱ ἰ8 ἴηδί δῃηπουηςθα ἴῃ ν. ἢ, 
(ἢ6 ἀΔΥ φρο μη σὰ ἴῃ6 Ποδίῃοη ἅγὲ ἰο Ὀ6 ᾿παροά. ὙΠ6 σογὰ 

ἐβῃδηγα᾽, 15 υϑοὰ ἴῃ ΗδΌΓον ἰῃ ὕνο 86 η565, ἃ 80] να δηα δῇ 
ΟὈ]δςῦνα οὔθ. ὙΏοβθα ηο Βηαὰ ἢογα ἴῃ6 βυ]θοι να βθηϑε “ἴδθεὶ 
βῆδιηθ᾽ Ἔχρδίη ἴῃ βίδίοσηδηϊ ἰῃ νδῦίοι 8 γγᾶυ5; 6. ρ. (1) 7 Ἐπ βα θα 
ΜΠ] ηο ποσὰ δε δϑῃδπγεᾶ οἵ μεσ ρϑϑί 81η5, [6 ΝΟΥ ΤΩΘΙΏΟΓΥ οἱ ἴῃ 61] 

Πανίηρ Ὀδδῃ ΟὈ] ἰογαϊθα -ᾧ (2) βυς ἢ οὔπηεβ 85 [6γιιϑ8 16 πὶ ΠΟΥ ΠΟΠ.- 

ταϊΐ5 8η6 Μ1}} ηοΐ ἴπεη ἀο, δηᾶ [ἢ .8 γ71}1} ἢδνα η0 σδυϑ6 ἴοσγ βῃδπι. 

Αραϊηϑὲ (1) πᾶν Ὀς δἀάἀυςεά ἰδ ἔἕαςΐ ἰῃδὶ ἴΠ6 ΤΔΘΙΊΟΓΥ οὗ 5'η δηὰ 
ἰαίυγα 18 ἃ πηοϑί εβεοῖνα ἀρθηοΥ ἴῃ ῥγοάποΐηρ ἴῃ6 ΒυγΏΣ ΠΥ ἀ6- 
βἰἀογαίεα ἰῃ ἴῃς ᾿Δεεσ ρᾶσγί οἱ [Π6 νοῦβε, δῃηὰ [ἢ6 σΌΈΓΥ, ΨΥ αἸα ποῖ 
ἴδ ῥσγορβεῖ 580 ““ἴθου ψ]]ῖ πο ἸοησοΓ τοιθιαθοσ,᾽" 1{ (Δἴ τγᾶ8 στ ἢδί 

δε πηεδηΐϊ ΑΒ ἴο (2), ἰΐ νγὰϑ ὨδγΟΪΥ ΠΕΟΟΘΒΒΑΓΥ ἰοσ [86 ῥσγορῃεῖ ἴο 
ΤΆΔΚΟ βυςἢ ἃ 56] {-ενἹάεξηϊ 5βἰδίθγηθηϊ Δ8 15 ἱηνοϊνθα ἴῃ (158 ἱῃίεγρσγε- 
ἰΔίοη. [15 Ὀεζίεγ ἰο ᾿ηίεγρτγεί 1 οδ]εςνεϊν, νἱΖ. {6γιιβ8] 6 1 Ὑ1}]} 

Ν᾿, .. ς. Νανῖϊ!ε, δεν εἰ- Βαλαγὶ (Ἐπγοὶ Ἐχρίογαιίοα Ἐυπά), τοις δτὲ τερεοαυοοὰ ἴδ6 

δ. δῆς ἔγτοπι ἴπε ἰετηρὶς νε8}} 5 ουνίης {πὸ ργοάύυςι οὗ ἔδε ἐχρεάϊ ἶσα ἴο Ῥυπὶ Βεΐπξ ὑγεβε:ϊεὰ ἴὸ 
ὃς κοὰ Ατιοῦ. { Εν. ἢν... Φ Μδυ.͵ Κε.. Οε.. 
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ποῖ δὲ ραΐ ἴο 5ῆδτηδ ἰη (ἢ6 σουηΐηρ ρὲ, θδοϑυβϑε (6 σοηαϊοη8 (Πδΐ 
Πᾶνε οσοεϑβίοησά βυςῖ ρυ ]ς Ὠυ τ] οη ἴῃ [η6 ραᾳϑὲ ψν}1}} Βανὲ ρίνειῃ 
Οἶδοα ἴο ποῦ δηἃ ᾿ΠοΙοϑοσῖα ομδϑ; ἴῃς τίςκεὰ Μ{|1 ἤᾶνὲ ὈθΘΘῃ 
τειηονοά.Ἐ Ὠβαϑίοσ δα βϑυβογίηρ σεσὰ ἰηϊεγρσγείεα 85 5101})5 οἵ 
δῆ ἢ 8 ΔΏΡΟΥ ἀρδὶηϑὶ 5'η, ἤδηοα βυςῇ Δ] οη 5 εγα 48 Ὀγδηά- 

π8ΓκΚ5 οὗ 5βῃδζηδ, κῆοντ δηὰ τεδὰ οἵ 8]} θη. (ΟἹ 15. ς4' ὁ, ΤῈ 
τοιονδὶ οὗ 16 τοϊδεννα οἶδιιϑα ἃ9 ἃ ρίοϑβϑ 15 πητνναγγδηίεα, βίης 
1ϊ (Δ[Κ68 ΔΎΘΑΥ (86 ΠαΟΟϑβασΥ ἀεἤη] ἤοη οἱ (ἢ6 “αἀδεά5᾽ πηοηςοηθά; 
ΤΟ ΓοΔ] πδοοθβ8 168 οαπηοὶ οὐϊνγεῖρ {π6 τεαυγοιηθηΐβ οὗ [ἢ 6 
(πουρῃῖ. {-ον ἐμός 1 οὐ ἰαζε ατυαγ ἐγ ῥγομάϊΐν ἐχμπρ ὁπ ος 
ονι ἐμα πῆΐδεὶ οἵ ἐ1:66] Τὰ 15. τχΔὅ, (ῃ15 ἀεϑισηδίοη 15 Δρρ] δὰ ἴο (ἢ 6 
Μαοάδβ 845 ἴῃ6 ψαδστίοσβ οἱ Ὑδνθῃ; ἤοΓα 1ἰ ἀδηοίο5 ἴῃ6 οὔῆς 418, 

ΥἱΖ. ῥγίεϑίβ, ὑσορμείβ, ᾿υάσεβ, εἴς, ῇο ᾿δυπΌ ἴρηογα (Π6 Γα- 
αυἱγοιηθηῖβ οἱ Ὑδησε δηὰ σε)οῖςθ ἴῃ πεῖσγ οὐ 561-50 ΠΟΙ ΠΟΥ. 
Α Ῥγοςεββϑ8 οὗ 5{Ππὴρ ψ1}} θὲ γεβο  υἵοὶν οαστίοα ἰπγουρῇ.---Αηὁ ἐμοῖ 
101} ἨἘο πιογε δὲ παμρλῖν ἐπ εν ποῖὶγ πιομπία!] Ηδυρ ἢ Π 655, ἀστο- 

ἔδῃςε Δη6 ρῥγαα ψεγα Αἰνγαγβ οἴεηϑῖνε ἴο [Π6 Ργορβεῖβ ψῇο ψἱϊπουΐ 
ἐχοορεοηῃ μέγα ἰῃς ἔγοημ45 δηα σΠδιηρίοηϑ οὗ [Π6 Ροοσ δηᾷ ἰονϊγ. 
Το πποιηϊδίη ἰῃ φυεβέοῃ 15, οὗ οουγϑο, ΜΈ. Ζίοη, πιδὰς ἢοὶγ ὈῪ (ἢ 6 

Ὀτθβθῆςα οὗ Ὑδθν ἢ πῃ ἢΐ5 ἰθῃρ|6.---124. 4 πῶ 1 ευἱὴῖῇ! ἰφανο ἐπ δε 
φιάσὶ ο7 ἐδδε α ῥεοῤῖε ἀμηεδίς απὰ ῥοο}] 1ἰ 18 58ΐθ ἴο σὺ ἰπδὶ τγϑδῖζ- 
688 δηἀ ρονογίγ ἀο ποῖ Ἔχηῃδιϑί ἴπῃ6 σοηίεηϊ οὗ ἴπε58ε δα ]7εςίνεϑ, 
ἔνε ἴἰξ (ΠΟῪ ἴοστῃ ἃ ἰαγρε ραγί οὗ ἱ. [{ 18 ποῖ 80 τηιοῇ [5γ86]}}5 
βίδπαϊηρ οἡ ρ4.[|16- 8645, ἰῃ πιαγκείβ, δηά δἱ σουγίβ ἴῃδΐ 15 πηδδῃΐ, 

838 ἃ 8ἰδίς οἱ τηϊηπα δηά ἤδαγί, δὴ δἰ(τὰἃἀ6 ἰονναγὰ σοά; οἱ ΜΙ. 65 
15. 662 ΜΙ. ςδ- δ. ΤῊ Ϊ5 οοποερέοῃ οἵ {πε ἰά64] το] ἱρίουβ 116 ολπλα 
λῖς ἰῃ 15γ86}᾽5 Ηἰβίοσυ; νυν. οἡ “2ὅ. 

ϑῖΣ. ΠῚ ἀεϑοσῖρεβ (6 18γδε] (ἢ 15 ἰο "6 δ5 ἴῃ Ἔεχδςΐ ορροϑβίϊε 
οἔὗ (6 βγδ6ὶ (ῃδί ἢονν 18. ϑεῦν. [εξ ἴῃς πορα οὗ βυρρίοτηθηηρ 
ν. 30 ἴῃ ϑοῃγθ ΜΑΥ; ἤδῆςα βυρροβδά ἰῃδιὶ βοιηειίηρ παὰ Ὀεθη Ἰοβί 
δ [86 επὰ οἱ ἴῃ6 νοῦβϑε. ΤἢΪΐβ ΞΡ ροϑβϑιοῃ ὈθοοτΘ 5 ΠΏ ΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ἵν. 30 ΡῈ τοδὰ τ ν. 155, 4 ῥτοςεοάϊηρ ψ Ὡς ϑδουγεβ Ἔχ ]εηὶ 
86η86 δηά αἱ [Π6 58π|6 ἘΠ πὸ ρίνεβ ᾿ἰη65 1: δηά 2 οὗ ϑέσ, 1] τῃοὶγ 
ΡῬΓΌΡΕΓ ει ζ- --12Ρ0, 18. Τ έε γεριπαηΐ οἵ ]ςγαεὶ τοῦ! ἰαζε γεΐμρε ἴῃ 
ἐμὲ παριὸ οὗ γαλιυελ) ΤΉΘΥ ν7}}} τοοορζῃΐϑ6 ὙΔΕ ἢ ἃ5 ΠΕ ΙΓ ΟὨΪΥ 

4 Ἠὰ,, ϑιεῖΐ., Νον., Μαπὶ. { Οομίνα Ἑαξς.. 
2 80 Μεγιΐ, Νον.Κ, Ἐδᾳ., Ἐοῖδ., Ὁυ.. 
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θυϊ 411-5υθηοίεηϊ βουγοα οἱ βίγεηρίῃ. Ὑὴδ [5γ8ο]168 οὗ (ῃ6 ρμαϑὶ 
ἢδνο δἱ π|658 βϑοουϊοα Ὑδην Θ᾽ 5 δα δηὰ ἤθη ἤθη ουΐ οἱ (Πεὶγ 
ΟΥ̓ 561{-5 8] ΓΘ ΠΟΥ ὈΥ ἴῃ6 5ῇοςΚ οἱ στοδῖ οδ δι θβ ἢανε τυὐτηθα ἴο 
ἴδε ροάϑ οὗ [86 πδίοῃβ ἔογ μϑὶρ σαίμοσγ (ἤδη ἴο ἱμεὶγ οσσῃ σοά; οἱ 
τδ' δ. 12.Α5 ἃ (οῃβθαῦδηοα οὗ (15 ροβίᾶνα σοηδάρσηςε ἰη ὙΔῆνΕὮ, 
ἴδ [5γ86] οἵ [ῃ6 ἀδΥ5 ἴο σοῃγα ν}1}} ῃοΐῖ θ6 φσ ν οὗ οἤδηςεϑβ βυςῇ 88 

ἢδνε Ἑδαγδοίογβθα 115 ραϑὶ.-- -Τλεν τοῦ ποί Ὧἀο τυἱοκοάμε55, μ0Ὸ7 εὐἱ 

ἐλμιεν σῤόαΐ 1165] Απὶ δϊάΐϊηρ αἰ τῃ ἰῃ Ὑδαννθ ἢ Μ11}} Κοαρ (Πθηὶ ἔγοτὰ 
ἴδε ροζνεγβϑε δηά ἀδνίουβ νὰν οὗ ἴπ6 ὑῃροῦϊγ. ὅϑυτζε οὗ ἰῃδιγβεῖνεβ 
δηά πεῖν ἀοά, ἴμεν 1111 ἢᾶνα ἢο πϑϑὰ ἴο ἴδκα γεΐυρε ἴῃ 1165. ὙΠ 8 
ἩΓΙΓΟΓ νἀ  ΠΕΥ 8668 ἃ νἱῖ8] σοηηδοίίοη θα γθθη ΓΊΟΓΑ ΠΥ δηα Γα- 
Ἰϊσΐοιῃ.---ὐ ον τὐὴδί ἐμόγε δὲ ἡομπα ἐπ ἐμεὶγ φιοιώδις α ἀεοεϊ εἰ ἰομρμε) 
ΤΕ εἰ ρ 4515 ἰα]ἃ Βεγα Ὁροὴ (118 νἱσε 15 ἃ γεβεςοη οὗ (ῃς ἰδεῖ 
[ῃαϊ ᾿γίηρ δῃὰ “μεδύηρ πᾶνα δἰνγαγβ Ὀθοη πηοβί ργοναϊθηϊ ργδοίςοϑ 
δΔιλοηρ ϑοηλὶίεβ δΔηα δγο, ἐνεῃ αἱ ἴῃ6 ργοϑθηΐὶ ἀδΥ.--- ον ἐμέν ὐὴ 
ἡκεά απὰ ᾿ς ἀσιυπ ευἱᾷ ποης ἰο ἀϊοίμγο ἐ}|651}] Α σογασαοῃ ἄριγε ἴῃ 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ; οἤ, 13. 1489 172 ΕΖ. 3425: 35 ΜΙ. “΄ γ. 70. ττὐὖϑ.. Τὐγίηῃρ δπά 
Κί πάγϑά 5'ῃ8 δε ἰδγρεὶνγ ἄἀυς ἰο ἴδαγ δῃά πεοά. ἴη ἴῃς σουλίηρ ἃρθ, 
ΒΓ ἢ ἱποοηἶνεβ ἴο νίςα ψ1]} θ6 Ἰδοκίηρ, ἴοῦ 41} γν1}} ἐσ) ΟΥ αρυπάδηςε 

δηἀ ποης Μ}1]} Ὀς Ἰε τ ῆο οου]Ἱά οΥ νου] ἀο ᾿ὨΪ ΤΥ ἰο ΔηΥ. 

Τα βσορῃίοδὶ ἀϊνβοηβ οὗ (ἢ) 5 ῬΟΟΙῚ ἃσὲ οἰδασὶν ἰηαϊςαίεὰ ὈΥ 1πῸ ἰορ- 

ἷς8] δῃδὶγϑὶβ οὗ ἴῃς ῥσορτεββ οὗ {πὸ ᾿ῃουρῃϊ. Τα ροεῖς 168 δτεὲ )υ5ῖ 
85 οἰθδιὶν βῆονγῃ ΌὉΥ ἴῃ χτηονεϊηθηΐ οὗ ἴῃς ρδσγδ] 6] στη. ὍὨς γῃγιθσα 18 
ΡΓενα ον Πποχαπηοῖοσ, ἢ ἃ ἔενν ἀοβοθηΐβ ἴο ρεηίδχμσίοσ. 

γν. "- 19 ροηϑβίϊζυϊε ἃ ἀἰδίυγθίηρ εἰεσιεης τὶ (ἢΪ5 οτος. ΤΕΥ 5θδηὶ 
ἴο Ὀδς ἔοτεΐγχη ἴο, ἰξ ποὶ α'53ο ἰδίεσ ἰιδη, {πεῖς ργεβεηὶ οοπίοχῖ; 5ο Νοῦν. 

σάϑιηι., Β0Β., απ (1. ΑΑρῥ. 87) 5.), Ὅτ., Οοσγ., Βυ. τον, Μασί, 

ϑἷεν., Βεογ, δρ.. ΤῺ τοδί στουπὰ ἔογ [ἢ]5 ορϊπίοη 15 (δες ἕαςί (δὶ [Π6Υ 

ταδηϊοβι ἃ ἰοίδ]γ ἀἰδογεηξϊ διτὰἀς τοννασγὰ ἴῃς παιίίοηβ ἔσοπι ἰΠδῖ οἵ ν. 5. 
1 ἴῃς Ἰατίοσ, [86 ὩδΕοηϑ ἃσγὲ ἀεϑεηθα ἴο Ὀς ἀεπίτογεά; Πόσα (ΠΟῪ ἃσα ἴο 
6 ςοηνοχίο, ἩΜογθϑονοσ, ἴδε “ἰογ᾽ οὗ ν." 15 ψ ουΐ ΠΥ σἰσηϊδοδηςα ἴῃ 

186 ρῥτεβεηῖΐ οοηϊεχῖ; ἴῃς ρυγβοδίοη οὗ [26 8 ἤοΟὨ 5 15 ΞΌΓΕΪΥ ὯΟ σεάβοη ἴογ 
τΠεὲς ἀεϑβισυςοη; ποῖ σδη ἰΐ 5Ὲ Υ ἴδ ς “ταὶ οἵ ν. δ ὑη]655 [6 ρυγῆςδ- 

ὕοη ἷ5 ἴο ἰηνοῖνε ἴῃς ῥυΠΙϑῃσηθηὶ οὗ [86 τἱ]ἱοκοὰ τη 15γδοὶ ἃ5 ψνῈ]] 85 
(δαὶ οὗ ἴοβϑε ψῖβουῖ. Βαϊ (μὲ5 15 ποῖ 5ἰδίθα δηά 19 ἴοο ᾿τπρογίδηϊ ἃ βίδίο- 

τηοηΐ ἴο ἢᾶνα Ὀδδη ἴδκδϑη ἔογ σταπίθα, 511} [υσγίμεσ, [ἢ εἰϊπιϊηδίϊοη οὗ 

γν. ". 19 Ἰοανοβ ἃ φοοά σοῃπδοῦοη Ὀεΐψεεη νυν. " δηὰ 11, 
ΤΠα ἀδῖε οὗ νν. 82 ὶς ορεῆ (ο ἀϊβουββθίοῃη. δοπιθ 5ο οἶδ σβ τορασζα [ἢ 61], 

στ οὐ τ ἱΒουΐ νν. ". 10, 35 ἴδε ποσῖκ οἱ ΖερΒδηϊδὮ; 50 6. ρ. θαν., Νον., 
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σΑϑα., Οε., Ηδὶ)., Ὁσ., ζοσγ., Βυ.θϑθςι, σδη ἢ, δες... Οἰδεῖς δϑϑοῖσῃ 
ἴοῶι ἴο 8 ἰδίοσ δε; 80 ὅ. γ. ϑίδ. ΟΊ, 644 7., ϑεῦν.,  ε., Μασ, ϑίον., 

Βεεσ, δρ., Εοίὰ., θυ., Κεηῖ. Το δσρυσαθηῖϊ ἴοσ {πεῖς σου ΘΠ 658 Γε5ῖ8 

ἰασεὶν ὑροῦ νδαῖ 5δθσῃϑ δὴ ἱπιροςϑῖῦ!ε Ἔχεχεβὶβ οὗ ν. δ; νἱζ. ἴῃδι ἰΐ 8 
ἴῃς ἰορίςα] οοηπυδύοῃ οὗ ν. 1 ἀπὰ ἰ5 δα ἀγεββεὰ ἴο ἰῃς ρίοιβ ἴῃ Ἰυά 8ἢ, 
ἯΟ σὲ Ὀϊα ἄδη ἴο γγαὶϊ αηὉ}} ὙδΘὮ 584}} Βανο σαίμεσοα {π6 ἡδοηβ δπὰ 

ΌΥ τηδϑῃ8 οἱ τποῖὰ ἰηθὶοϊδα Ρυηίϑησηθηῖ ὑροὴ ἴδ6 ὉπροαΪϊν ΟΡ γθβϑοῦβ 
ψδῖπ 1 υδ8 ἰ εἰ, Βυὶῖ τη 8 ἱηνοῖνεβ βϑϑβϑίηρ ΟΣ Ὁ") δῃηᾶ ΓΊΌΟΡΌ, 
(δε πρξαζεϑῖ δηὰ ἰδς τχοβί πδίυγαὶ δηϊθοθάθηϊβ οὗ 186 ῥρσγοηουη ἰῃ ὉσὉ» 
δἃηα 58εεκίηρ 115 δηϊεσεάσηϊ ἴῃ (6 αἰδπίδηϊ ὙΠ ΠΦΤ ἸΌ 597 οὗ νυν. 1, Ναΐί- 
ὌΓΑΙΪΥ ἰηϊογρσείθα, ν. 5 Ὀδοοσηαβ ἃ Ῥσογηΐθα ἴοὸ Τ΄υὐ δὴ ἰμδἱ [ἢς πδῆοηβ το 

δανα Ορργεβϑϑϑὰ Βοὺ Μ1}} Ὀς ἀεβίσογεσα. 7υάδῃ, οὐ ἴῃς οἴμδῦ μδπὰ, 15 ἴο 
δε εἰεδηβοαὰ δπὰ βανεὰ (νν. 11. 3, ὙΠῚ15 5ῃδτρ αἰβοσ υϊηδύοη Ὀοινεθ 

ἴῃς Πεδίμθη δηὰ 7 δὴ ἀο68 ποῖ ἀρρεδγ ἱπ Ζερβδη δῃ᾽ 5 ρἱςῖυγε οὗ ἴῃς 
ἀδγ οἱ ἀοοτὰ ἴῃ οἢ. Σ. 11|Κονΐϑε, ἴῃς “Βασγδςοίεσιβδῖίοῃ οὗ Γὰδ 85 “υ- 
Ὀ]ς δπὰ ροοσγ᾽ (νυ. 12) Ββοϊ 5 ὉΡ δὴ ἰάδδὶ οὗ σε! ρίοη τ ῖο ἢ Ὀδοηρβ ἴο 15- 
186}᾽5 αἰ ἀδγ8 ((7΄. 2). Τδε ἔγϑδηϊ σεοορηϊάοη οὗ [ἢς ἀοοσίης οὗ ἴΠε τει- 
Πδηῖΐ 8Α͵5ο Ὀδοηρβ ἴῃ (ἢς ἰαἴεσ ρεσοα οὗ 15γ8 6} 13} 6. ὙΒο δυσγυρῖ τδη- 

ΠΟΣ ἴῃ ψ δῖος 186 ἰτοπὰ οὗ ἰΒουρδιὶ ἰ5 ομδηρεά ἴῃ ν. 8 ἃ ἔυσί μοῦ ̓ ηαϊςδίοη 
ἴδαϊ [86 ὑχδβθηΐ οοηβεσιπίοη οὗ ᾿πουρῇῃῖ 5 ηοὶ ἴδ οτἱρίηδὶ οὔθ. Αἰΐεσ 
ν. 7, ψὰ ἐχρεςΐξ δὴ δηῃοιησἼοιγοηΐ οὗ αἶτε αἰβδϑίοσ ὑροὴ (6 ψὶοκεα 15- 
τα 65; θυΐ ἰηϑιοεδα νὰ ρεῖ βιις ἢ 8 δηπουποογηδηΐ δραϊηϑὶ [6 ὨΔΕΟΩΞ. 
Νοῖ ἐωργοθδῦΐγ, ἴμ 6 οτἰχίηδὶ ςοποϊυβίοη οὗ (8 ογϑςοὶθ, Ἔἐχργοβϑϑίηρ βόα 
πηίανουσδῦὶς ᾿υάἀστηοηῖς ἀροὴ [υὐ δῆ, ντὰ5 ἀ 6! ογαίοὶ Υ ἀσορρεδὰ δηὰ ἰδὲ 
Ῥτγεβεηῖ ραβϑϑαρε ρΐϊ ἰῃ 115 ρἷαςο; ο΄, Οτΐσλτη, Ζ2. 4.}ὴ. 8) 7. 

8. Αςοοτγάϊηρ ἴο ἴῃς Μ445., [Πϊ5 15 (5 ΟὨΪΥ νοσβα ἴῃ ἴῃ. ΟἿΤ. Ὡς ἢ ςοη- 

(αἷη9 4}1} 186 ἰεἰεῖβ οἵ (Ὡς Ηεῦ. δἱρβαθεῖ, ἱποϊυάϊηρ ἴῃς ὅπ] ἔοστηβ. ὕ΄, 
ΒΟΤΟΥΟΣ, ἀοοβ Ὡοΐ ΔΡΡΘΆΣ δΒόζε.--ὉΠ] ὦ Ἐ τὸ νη; 80 Μασγ, Νον. Κ, 

δῖεν., Εὰρ., Βοίῃ..----ἶἋὐῇῳ κα, οὖ, συ ὦ 9 ὦ; 50 Ηἰ., ϑοὴ χ.., Οσ., Ἧς. 
σΑϑῃ., Νον., Μασ, Οοσ., νϑὴ Η., Εοίδ., Εἕαζ., θυ... Ἐ ἰη πμωγωηι. 
Ἠδλὶ. ν.-τηοκῦ] ὦ συναγωγάς.---".20Ὁ] Ἐάἀ. γ2ν, σῖῖ ὦ τοῦ εἰσδέ- 
ξασθαι δηὰ ᾧ ; 90 ϑεῦν., Ἧε., Νον., Μασγί, Ὁσ., ϑῖον., νδη Η., Εδζ.. 

σε. γ2.- το 0] 4 βασιλεῖϑ.----"Ὸ}»}] ΙΟΒΑΩΓ ἩΡ, 48, Σ51, 233 Οχη.; 

80 ΟΑϑιω..- -9. ὯΝ ἼΟΠΜ] πὸ Ὁ ἼσΠ, Σ 5. χοῦ, ἔ. 6. “Βεβίουγ Ὡροὴ ΟΥ̓ ὙΑΥ 
οὗ ἐχοβδηρε.--- Ὁ» ὉΚ] Οτ. ἘΝ Ὁκ. ϑοῦν. Ὀνρῃηῦ. Βδοῖ. ὉΔῸΡ 99.-- 
0Φ] ΒΔ... ππρσο. -- Π 2] Φὦ εἰς γενεὰν αὐτῆς -- τῆν. Δᾳ. Θ 
ἐξειλεγμένον; οἵ. Ἕ εἰσοίωηι; 50 39.---0})] ὦ πάντας. Ἔ ονιπες.--- 
"ν Ὁ92] Ματίὶ, "03; 80 Εδξ., Εοίδ..--ὐ}}Ὁ} Μαγε, γὩγὉ; 80 Εδρ.. Ἐοίῃ. 
Ἴ2)5.--20] ὦ (Ὁ -- γοζε.---10. ὟΟ Γ3 γἼ}»}] Εἀ. θὴ9 Γ2 ὙἼΡΣ; 80 Ηδὶ.. 
45 ἩΡ. 48, προσδέξομαι ἐν διεσπαρμένοις μου. ὍΛ Ω ἩΡ. 46, 40, 
Ιού, 130, 153, 108, 223, 230, 311 δῃὰ (ᾧ ομ.; 9Ὲ} Πδ5 ἰξ ἴῃ τλᾶτρ.; ΗΡ, 
422, 97, 238 Βαανα ἰὲξ υηάοσ δϑίοσγιϑις, ΟΝ ς- «ὁ (ἱά.) (ῥοτίδα γα5) προσδέξομαι 

(ΕΙ͂Ρ. 62, 86, 147, προσδέχομαι) τοὺς ἱκετεύοντάς με (ρος, 1ϑς, μετὰ) τῶν 

ἑσπαρμένων (16, ςΙ, 1322, 228, 240, διεσπαρμένων). Σ ἱκετεύοντά με 
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τέκνα τῶν διεσκορπισμένων ὑπ' ἐμοῦ, Ἢ ἱκπάδ ἐμ ίἑοος νιοὶ, δ᾽ ἐὲ ἀἐςῥεγ- 
δογω τπεογωι. Οτ. "Ὧ ἌΣ. βοῦν. ἸΣοΣ ΠΝ. Βδομ. “2 ΡΣ» 
Ὑ, Οοσίξω. , 0) τ τον. Ἐν. δὴ» ἕος σι; 90 Οζ., Ὀδν. (7), 
ΗΔὶ]., Ὁσ. (ἢ). Ἐοιδ. 31 125..)». Ἐνν. ὁσῃηθοῖβ ΛἽΠΡ τ ον (ΕΖ. 8:1), 

ΜΓ 5δοσβ ἴο τζδϑῃ ᾿οάοιυτ,᾽ δῃηὰ σεηδῖβ ἼΩΥ ρεσέυτηςβ,᾽ ὙΠΙΓὮ βεσνεβ 
83 ἴῃς οὐδ]. οὐ ἴῃ6 νΌ. πίίὰ "Ὃ ἰῃ ἀρροβϊ ἔοη. Βυΐῖ ἴδε ἱεχίυ 4) ὈΔ515 οὗ 
ΕΖ. 81: 5 ἴοο ἀποοσίδίη ἴο ρεσιαϊὶ 115 096 85 ἃ συΐάς ἴο ἱπ᾿οτργεϊδἴοη ἤδσε. 

ΤΒα ὕ80.8] ΓΕ ἀοΥ ἢν ΓΤΩΥ ΒῈΡΡ Δ η 5᾽ ἀοτῖνεϑ 1ϊ ἔγοπι ΠΡ “ἴο ἈΣΑΥ,᾽ ἃ ννεὲϊ]- 
Κηονσὶ νὉ.. Βυῖ [πε Διωδί συ νυ 858 ἴο ἰδς ρεσβοῃβ 80 ἀδβίσηδιθα δηὰ ἰδς 
ἔαςι ἴμδὲ (819 ἔογτ ΟσουΣβ ΠΟΤΒΟΓΟ 656 τὶς ἰΐ τόσα ὑγοῦδο!ς ἴδδὶ ἴῃς 
ἴεχὶ 8 Βεῖε δἱ ἔδυϊ:. Ὑὸ υδυδὶ] τεηδοσίηρ οὗ "σὴ Π.3, νἱζ. "ἀδισμῖοσ οὗ 
ΤΑΥ͂ αἰβρετβεὰ ομδβ,᾽ ͵5 τηδί ΌὈΥ͂ ἴῆσες αἰ που ες; (1) Π3 ἱπ δυςἢ {{{|ι8 8 
τευ Ϊγ οοημηδοίδα ΟἿ ἩΪΙ ὈΣΌΡΟΙ Ππδιησβ, δ. Κ. ὈΤΥΝ ΓΣ, ὈΣΦ9 Γ2 
Ὁ Γ ΟἿ ΓΣ; [6 ΠΟΙΔΡ]ς Ἔχοορίοη, 2 Γῷ, ἔγοαυεηξ ἴῃ Τεσοσαΐδα, 
δ Ὡοῖ οΟἰοβεΙν δηδίορουβ ἴο [818 οβ86 ψεσγε [86 ρονογηΐηρ πουη ͵β ἴῃ ἴῃς 
ΡΪ.; (1) ἴδε Ρ888. ῥγίς., 7,9, ΠΟΥ Βοσε οἾ5βς ὀοουσβ; (3) [86 υποογίδίην 88 ἴὸ 
ὙΠΕΙ͂ΠΟΣ "Ὁ Γ2 ἰ5 5:0]. οχσ οὐΐ. οὗ ἴῃς νῦ. Ὑδα σεδαϊΐηρ 919 ἰχνοῖνεβ 8ἢ 
ΕΙΤΟΣ πῃ ΟὨΪΥ οὔδ ἰεἴζεσ δῃὰ αἰϊίος. οὗ ἴδ ᾿πϊΕδ]" οὗ [ῃς 01]. νῦ.. Γ2 ΒοΓὸ 

ΤΩΔΥ ὃς ἴΔΚδη δ8 "ἀδυχμίεσγ᾽ (οὐ. " ἀ. οὗ (6. ΟΒδι ἀθδηβ᾽) ΟΣ 88 "Ὁ Γ"2, ο΄. 
ΤΨ ΓΙ νοῦ 5, δ΄ γακλῖη, εἴς.; ΠῚ δηὰ Γ2 δζὲ δὲ τηςβ οοηξυβεά (οἵ. 

Οτ. δῃὰ Κι. ἴῃ 15. τοϑὴ. ἩΗσασαο] 5 ἱπιεσργείδοη οἵ ΓὉ "3 (υ. 5.) τεϑῖβ 

ὍΡΟΩ ἴδγες οοηϊεμοηβ; (1) ἰμδὲ συ 18 ποῖ ἘΠΗϊορία, Ὀὰξ ἃ τερίου ἰῃ 

5. Αταδίδ; (2) ἰμδὶ Ὁ “2 ἔο ον [ἢ δηδίοου οὗ οἰδεῖ ϑειαϊἷἰς ρἰδηῖ- 
Ὠϑιη68 (6. Κ. δίπ! οἱ "ἐπαῦ -ὁ “πὶηο᾽; δαμᾶὲ 6..-ΜΩ» ταὶ “ἢ6[||6), 5 ἴο Ὀ6 

οοηπεοῖεά 118} 186 5. ΑΣ. Ἔρκ (ουηὰ ἱπ ΟἸαβογ, Νο. τοϑ,, 1. 4, δεϊμθθῃ 

ἴῃς πδιθ8 οἱ ἴνο κίηαβ οὗ ἰποθῆβς), δηὰ 18 ἴπ6 ἤδη οὗ βοιὴς βρεςεΐαδὶ 
ΨΑΙΪΘΙΥ οὗ ἱποεηβα; δηὰ (3) ἰδὲ [86 γ΄ ΩΡ οτίρψί πα }]γ τιοδηῖϊ “ἴο οὔεοσ 
ἱποθηβα.᾽ Οη (8 Ρα5,5, [ῆς τεπάοσίης του Ὀς, “ΤΩΥ ᾿ποδηβ6- ὈΘΔΓΟΙΒ 

Ψ11 Ὀτίηρ ἃ σοβῖγ Κὶπὰ οὗ ἱποδῆβε 85 Υ οεσίης.᾽ Βυῖ ἴδ6 ἰἀεηἶδοα- 

ὕοη οὗ Ουϑὰ σι 5. Αγαρῖα δηαβ 11Ἐ|6ὲ ἑνοῦ Ὀδοδυϑε οὗ ἰπϑυβηςὶεηϊ 
ενίάεπος (80 Κῦ., Ῥώη περ ἀγα. Σιαμάτολπαπηανιεη [1002] ἀπὰ Ἑά. 
Μέεγεσ, δὲε 1 σγαείίεη ἐπὰ ἐκγα Ν᾿ αολδαγείδηεθ [Ἰοο6], 31ς--317; σομῖγα 

Οἰδβεσ, δζίςσε ἀ. Οεσοΐ. μ. Οεορν. Αγαδίεης, 1,3. Ἡοχηπιοῖ, “4. κά !56 
μπᾶ Αὐμαπαϊμηρεη, Νο. ΝΊΙΣΙ; (Βα. ασί. μὰ, ΕΒ.; ΚΙ. ΚΑΤ.., 1327, 
144), ἴῃς υϑὲ οὗ Γ2 Ὑ1| ἃ ρῥἰδηῖ- δ πιο 15 νοι ΔΠδίοαΥ ἱπ Ηςθ.; δηὰ 

ἴῃς ςοππεςίίοι οὗ γΔΡ» τ  ᾿ποδηδς 885 0 βιρροσί ἰη Ηδοῦ. ουἱεάς οὗ [86 
ἀυδίουϑβ ραᾶδβαρε, ΕΖ. 33. 0] ΕΑ. ὑπ), τὴ ὦ; 50 Ἐτην., ϑεῦν..-- 

11. ΓᾺ ὍΝν2] 92 7οΐη5 ἴο ν. 19 δῃηὰ ἰδῖκεβ ἅγβί οἰαῦϑε ἃ8 ἃ αυεβέοη, “ νᾶ 
ἴδοὺ ποῖ ΒΙυ5Β, εἰς, ὃ""---ἰὸῦῦδ͵ϑ 8ιεἰ., ΗΔ]. κ'γ.--οπ 2.5] ΑἹ ἱπέ, σβίς. ἴῃ τς; 
ζ΄. Οε5.1.4..--18. ὍΠῚῚ Οτ. Ὅπ); 50 Ἧε., Οοσίξα., Νον..---'ν ὉΦ2] 
Εοίὰ. "Ὁ03.--18.. " γΚΟ] ὦ Ἰοΐη8 σι ν. 15 85 δι]. οὗ Ὅη.---τνι κἡ] 

Φ -- “γν κι, 
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δο. ΤῊΗΕ ΨΟΕΚΙΡ-ΌΟΕ ἘἙΕΝΟΥ͂Ν ΟΕ ἘΕΘΕΕΜΕ. 

ΙΘΕΑΕΙ, (4 “Ὁ. 

Ιῃ ἵνο 58:18. οὗ υπεαυδὶ ἰδηρίι, ἃ ἰδ ττὶίοῦ σοηίγαϑβίβ (ῃ 6 [βγδοῖ 
οὗ [86 ςοηγίηρ ἀοϊάδῃ Αρὲ τ ἢ (ἢ 15γδ6] 458 Κηονσα ἴῃ ἢΪ8 οὐτῃ ὈΠ16. 

Βέσ. 1 145 ἴῃς ρεορὶς οὗ Ὑδνει τεὐοίςα θεοδυιβὲ ὙδησΘἢ 18 
Δρουΐ ἴο τεριιϑε 411 ἐπεὶγ ἴοθϑ δῃὰ ἴο ἔδνουγ ἢϊ8 οσσῃ ρεορὶς τ] ἢ 
158 σταοίου!ϑ ργδβϑθῆςθ δδαησαδέογίῃ (νν. 15. 15: 1, ΒΓ. ΠῚ ἀδοίδγεβ 
[ῃ4ὲ ὙΔην ΘΙ ἰ8 ἴο ἀοϑίγου 411 15γ86}᾽8 Ἥρργεβϑοῦβ, γεϑοια ΠῸῚ δἵ- 
β)ςἰεα ομε8 δηὰ τηδῖκα ἢΪ8 ρεορὶς ἴῃς οβ͵εςϊ οἱ [86 γγοῦ ἀ᾽ 5 ῥγαΐβε 
(νν. 18. τη; 

σε δἰουὰ, Ο ἀδυσδίοσς οὗ Ζίου; βδουῖ, Ο 15γδοῖ! 
Βε εἶδα δηὰ σεὐοίος τ 41} γοὺγ μεαγί, Ο ἀδυρδίος οὗ Τεσυδαίθι. 
ΥδΕν ἢ ΠΔ5 Ακδη ΔΎΔΥ της Ορροποηΐς, 6 δδ5 ἰυγησα δοίάς τὨΐης δηστηΐςβ. 
ΤὮς Κίης οὗ [5τδεῖ ἰ6 ἰη ἴδ υχἱά5ὲ οὗ Ὡς; ἴδου τῖξ ὨῸ τοοσγε βὲς οδ δηλ τυ. 
Υδανεῖ, (ὮΥ Οοά, ἰβ ἱπ ἴὰς τηϊά5ἵ οὗ ἴδε, ἃ ναιτίοσ γγδο ἀεἰίνογα. 

Ἡς 11] τεϊοΐος ονὸσ ἴδε τ ἢ ρ᾽δάηθ85; δ6 νυν} σον τος ἱπ 5 ἰονε. 
ἍΊΠΙ, κε ἀνσδὺ ἰδοβε 5ηλϊἰηρ ἴμες, δηὰ ἴδοϑς Ὀτίηρσίηρ τερσοδοῖῦδ ὕὑροῦ ἴδες. 
Βεδβοϊά, 1 νυ }} ἀεδὶ υἱεῖ 4}} ΐηο ΟΡΌσΈββοσβ δὲ [πδῖ (ἴτας; 
Αμαὶ νἢ}} ἀεϊΐνες [Ὡς ΠΑ]1, δηὰ {πς ουϊολδὲ 1 νν}}} σαίδετσ. 
ΑῃαΙ νι] πλάκα ἰδ ἃ Ὀγαίβε δηα σεηονῃ ἰῃ 4}} ἰἢς δδσίὶ. 

ΒΕΓ. 1 ἐχῃοσίβ ἰἢ6 σοσηστηυ} οἱ ἴΠ6 ῥΐουβ ἴο Γε͵οῖοα δητηιϑί- 
ΔϑΕ 1 δ }ν ἰῃ ἴῃς ονίάδηςεβ οἵ (Π6 Γεΐυγῃ οὗ Ὑδῆνε ἢ 8 ἔδνοι;.---14. 
ΟΥγ αἰομά, Ο ἀαωρλέεν οἵ Ζίομ ; σλομέ, Ο 7]ςγαεῆῇ Τῆς οοηίεχ 5ῃονγ8 
(ῃδι ᾿ογουβ Ἔχοϊδηγαίζοηϑβ ἀγὲ οδ δ ἴογσ. “Ὑ15γ86]᾽ 18 υϑϑὰ 45 ἰῃ6 
ΔΙΏ16 οὗ ἴΠ6 σποϑθῃ Ῥθορὶε οὗ Ὑδῆνθῃ, ἃ σου ποη ιι38ρ6 ἰοηρ δἴζεγ 
13.86] ργοροῦ ἢδα οδαϑϑὰ ἰο εχίϑὶ. [115 ψυΐϊῖδ ΠΗ ΘΟ 58 ΣῪ ἴο σἤδηρῈ 
ΜΠ (ὦ ἰο “ἀδυρῇίοσ οὗ 76γυιβα] τα; οὐ. ΜΙ. “2 76. 1η}} ςοἱ. 
ΕΖ. 4". 65 1.͵--- Κοοίος απὰ ἐχμΐ τοῖς αἱ γον οαγί, Ο ἀαμρμεν 
οἵ 7εγδαΐερ}) ΟΠ. Ζε. 9" 15. «4. Ιπ “ἀδυρῃίεγ᾽ 1η6 ΡΘορΪὶς ἰῃ φϑη- 
ογαΐ ἃγε ρεσβοῃϊδεά. Τα 51.14}16Γ ἰονῃ8, υἱ]]αρεβ δηὰ ἢδιλ εῖβ 
ΒΌΓΓΟΙΠ ἢ Ρ ἃ ἰᾶτρα ΟὟ στεγα Κηοντῃ 85 115 “ἀδυρῃίογβ᾽; 6. ρ. Νὰ. 
αι 3 Σ Γ(Ὠ, δἴϑ, ἤδῆσο ἴξ γᾶ Δῃ δα ϑὺ ϑίερ ἴο (6 ἐμβουρῃὶ οὗ [86 
ἱΠ ΠΡ Δ η18 οὗ ἴῃ 656 5:14}}6Γ θ]δςε8 85 (6 ἀδυρηῃίεγ οὗ [86 τηοῖθοῦ 
εἰν (τ΄ 2 5. λα. 45 76γιιβδίθιη Ἴσᾶῖηθ ἴο ΟΟΟΌΡΥ πλοσα δΔΠηἀ τΟσδ 

(86 σε ίΓα] ρἶδοο ἴῃ Ηδργεν [που ρῃϊ, δηα 85 [16 ἰεγτ οΥΥ ἀνα ]εά 
ἰο 5: 416Γ δ ἃ 53:18}16Γ ὑσορογίοῃϑβ, ἰ θδοδηγα ρεσίθς γ πδίυγαὶ ἴο 

4 Ορνίγα Νον.. 
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Γεργαβϑοηΐ [86 ΠΑΡ 8] 45 ἴ(ῃ6 ττοῖμογ οἵ (6 δη γα σοι υηγ. ΤῊΝ 

5826 υ886ὲ οὐὈίδἰηδά, ποχενεγ, ἢ τεραγὰ ἴο Ἐργρὶ (]ε. 46: 2), 
Βδθγίοη (18. 47}), Εἄομα (1.8. 47), δίάοῃ (15. 232 δῃηὰ Ταγβῃϊϑῃ 
([5. 23}2.--16. γαλιυεῖ, μας γεριουεά ἐμεέμπα οῤῥοποηίδ; πὸ μας ῥμὶ 
ἐδμεἔπα ἐποηιος οἱ οΓ ἐξ τὐῦα}] ΤῊΣ ρῥγορμεὶ ἰγϑηβρογίβ Ὠἰπ156}} ἴῃ 
᾿λδρίηδίοῃ ἴο (6 ἔξαγε ἴου ΪΟἢ ἢδ 80 δά θητγ ἰοηρ5 δηὰ ῥγο- 
οοθα8β ἴο ἀδβογῖρε ἰξ 85 1ῃβουρῇ ἰξ ψεγα δοίυδ!ν το] ]]οο. ΤῊ 5 
οοπἰειαρ  δἰθα γαρι]βε οἵ ἴῃς ἴοα ἰβ πε στουηὰ οὗ (ῃ6 τα]οϊείηρ ς4|16ἀ 
ἴοσ ἴῃ ν. ἃ. Τα δῇ]οιεά δηὰ ἀϊπέγεββθα σοηαἀϊάοη οἱ ΓυάΔ}} δἱ (ἢς 
ἴμγε οὗ ἔπ δοίι4] στ πρ οἵ [815 ραββϑαρὲ 15 8 (Δ Κδὴ ἔογ ργδηϊδα. 
Δ 65 “ἸΏ Ἰυαρτηθη 9 ἔοσγ “1 ]ὴη6 ορρομεηίβ,᾽ ἑ. 6. ἴῃ Τοα]Δ1η]- 
[165 [πΠαὶ ἢᾶνε σοῦὴθ Ὁροὴ ἴῃ 66 85 ρεη δ] 165 ἴοσ (ἢγΥ 5'ηπ8. Βυΐ ἴῃ 

ΡΔΓΔ]16 1151 ς8}1}5 ἔογ ἃ ψογὰ ἀεποίϊηρ ρεῦβοῃ5.-- -Τλ κἰμρ οἵ 15γαοὶ 
5 ἐμ ἰδ ημάοί οἵ ἐμ 46] ἼΤὯδ πδπλς “Ὑδῆσθι᾽᾽" ἰηϑοσίοα ἴῃ Α δἰζευ 
“18γ861᾽ 15 ἃ οογγοςΐ ἰηἰογργοίδ ἴοῃ οὗ ἴπ6 ρῇσαβε “" Κίηρ οἱ βγδβ]᾽" 
(σ΄. ν. 12), αὶ 8 ἀπε ἴο ἃ ρ]οββαίοσ, 8ἃ8 ἰβ ϑῃῆονῃ ὈΥ ἴῃ6 δ κννγἢ 6 55 
οὗ {Π6 ϑβγπίαχ δηά ἴμ6 ὑυπάπς ἰεηρΊ οὗ (Πε ᾿'π6. ὍΤὨα γοργεϑεηΐδ- 

ἔοῃ οἱ Ὑδηνθῆ ἃ8 15γ86}᾽8 Κίηρ 18 ἃ ἔδιναν ΟἿ᾽. νἱενν; οὐ. 15. 6" 
413. ,45 Ῥ8. οοἷδ ΟΡ. 3, Θ᾽ΠΎ]ΑΓ σΟΠΟΘΡΈΟΠΒ διλοηρ ΟἴΠΟΥ ϑοτηϊς 
ῬΘΟΡΪΕ65 γα αἰϊεβίθα ὈΥ (ῃ6 πδηγθ8 Μεῖεκ, Μοίοςμ, ΜΊςοΣι δηὰ ἴῃς 
κε, θεβίονγεα Ὡροι {μεἰγ ροάβ; ν. ποΐβ οῃ ᾿ῦ. Ὑδῆσε ἢ ̓ Β ργεϑεηοα 

ἴῃ [5γδεὶ 15 ἃ σιιδγαηΐθε οἵ βθο ΓΙ Υ δηα ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ ἔου ἢἷβ. ΡθορΪβδ. 
--ΤἼοῖς ὐὴἱὲ πὸ ἤιογα 566 ἀδασίο] ΤῊΣ Ηδῦγον ἰεχί ΠΟσα γᾶν ΓΒ 

Ρεΐσνθθῃ 866 ̓  δηά “ἔδεαγ᾽; (Ὦἦ δῃαὰ (ὃ ἄρτοαςς ὕροὴ ἰδ ἰοσηθσ; ἘΪ 
ἴο οννβ (ἢ 6 Ἰἰαϊίεγ; ἢ: ζζ σοτργογἶβοβ ΕΥ ἱποογροσγδηρ Ὀοίῃ γεδα- 
Ϊη 65 ἰῃ 115 τοηάἀοπηρ. ΕἸΠΟΙ τεδάϊηρ ἔυγη 565 δαγαῖγα Ὁ]6 56 η 56, 
ἴῃ 6596 ΠῈ14] πχοδηΐηρ Ὀεΐηρ [(ἢ6 8816 ἴῃ δἰ ΕΓ ο4586. Τὸ “866 ᾽ ἤδγε 

ΤΆΘΔΠ8 ἴο Γ68]156 ἃ5 ἃ Ρογβοηδὶ Ἔχρογίθηςσα; οὐ. 6. ςἶ 15. ω41..-.16. 
Ατ {Π15 ροϊῃΐ δὴ εαἀϊζογίαὶ δά αϊΐοη ἀρρεᾶσβ, ἡ] ἢ ἄοεβ5 ποῖ ςοη- 
ἴοσταῃ ἴο [π6 πηθίγοδὶ ποῖτῃ οὗ ἴῃς οοηίεχί δῃηὰ ἄο65 ἱπίτοάυςε ἃ 
ἰογεῖρμι οἰαπιοηΐ Ὀεΐσγθεη νν. ὅ δηά 17 νη οὶ ἡδίυΓΑΙΠΥ ροὸ ἰορείμοσ. Ἐ 
--1κ ταὶ ἄαγ, ἡ ιὐὴϊ δὲ ξαϊά ἰο «“εγμδαΐφηι, “ δαν μοί, Ο Ζίομ; ἰοί 

ποΐ ἐδ} παπάς ἀγο}Ρ᾽} Τα ἰδηρυαρε 08115 υρΡ (με ρῥἱεΐυγε οὗ ἃ πλδῃ 
αἴ ψοΥΚ Ὁροη ἃ δΒαγά ἰδβκ βυάάςηϊν ει ηρ ρὸ οἵ 15 ψοσκ ἴῃ ἀθϑραὶγ; 
ζ΄. ἃ 5. 4.15. 127 76. 65 ΗεΡ. 12᾽2.---17. κεγε ἴῃς οτἱρίηδὶ οσδοὶς 18 
Γοβυη64.---γαλιυεῖ;, ἐὰν Οοά, ἐδ ἐμ ἐδὲ ηεἱάσέ οὗ ἐμ:66, α τυαγγίογ τυῆὸ 

4 80 Μαγί, ἕαᾳ.; οἷ. Εοίῃ. το ἄγορβ οὔἱν ἰῃς ἰμισοσυςίογν ττογὰβ ἴῃ τῆς τὨΐτα ρετϑοῦ. 
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ἀεἰδυεγ»)] ΤὨΪ5 ᾿ἶπὸ 15 ςὨΙΘΗ͂Υ δὴ εἰ ογαϊοη οἵ ἴῃς αϑι ᾿ἴη6 οἵ ν. ᾿ὅ, 
ΕῸΣ 51}1118Γ ἀεϑογ ροηβ οὗ Ὑδῆνε 85 ἃ ΔΥΤΙΟΣ Ὀγίηρίηρ ἀο}1ν- 
Ἔγδῆςο, ςἤ 15. ο᾽ 4.2.5 7ε. 145 λοῖ. ὙὍΤὴδ ρῥγίγηϊεῖνα οομςεροη οὗ 
ΥὙδην ἢ 85 ἢ6 ψἢο βρη 5 ἴῃ Ὀεἢ 4] οὗ ἢϊ5 οὐγῃῃ Ῥϑορὶς ἢ858 Ὀθθῇ 

{τδηϑίοστηθα ἰηΐο ἴπ6 ἰπδουρσῃξ οὗ ἴτη το ἀρἢ5 ἰῃ 681 οὗ ἴῃ6 
ΓΙ Ὠίδουβ, ποῖ θδοδιι86 [ΠΟῪ Αγο, 1 15 ὑγὰδ, ἢ15 βθορῖὶε, δυΐ θδοδιιβα 

οὗ {μεῖς γρῃ θοῦ ϑη 688.--- 7 6 εὐὴὴῇ! γε]οῖοο οὐεν ἐδ) 6 το; ρἰαἀμε55] ΤῊΣ 

ἱΓΑΔΡΙΏΔΓΥ βἰδηἀ-ροΐηΐ ἰ8 ἤεγ δραηδοηθά δηὰ (ῃθ τοῦ ἔγαη ΚΙῪ 
Ιοοκβ ἰο ἴμς ξαΐυγε.---ΠἼὸ εὐὴδ γομσιυ ἐμ66 ἐπ μὶς Ἰονε] ΜΕ τεδάϑ, 
“6. Ψ1] θὲ 5ιἰδηΐ ἱπ ἢῖβ ἰονε." Ὑἷ8 ἢΔ58 Ὀδοη ἱηίογργείθα ἴῃ 
ΜΙ οἷν ἀἰβεγεηξ τνᾶγ5. ϑοόῖὰθ ὄχρ]δίη 88, “6 ψ1}} θδσδυϑα οὗ ἢΪ8 
Ιονε Κϑθρ βἰἰεηΐ γεραγάϊηρ ἢΪ5 ρεορ θ᾽ 5 5η5᾽:Ὲ οἴδμεγβ, "σοα β ἶονε 
γ01}1 θ6 830 βίσοῃηρ δῃὰ ἄδερ 88 ἴο ῃυϑῇ τῃηοοη οὔ Βρεθοὶ; 1 ψ1}} 6 
5] 6ηΐ δοβίδϑυ᾽ :  Ὦ16 Ομ δχρ δίηβ (Π6 5||6ηο8 48 ἀπε ἴο Υδἢ- 

ΨΚ ἢ 5 τηραϊδᾶνε ρῥἰδηηΐηρ οἱ ροοά ἀεδδα5 ἰοναγὰ [5γδθ]. Βυῖ (Π6 
{ουρὰῖ οὗ 51}|]|16ςὲ 8εθ5 ἡ ΠΟΠῪ ουἱ οὗ Κεερίηρ ἢ (δ6 ϑρ᾽ τ οὗ 
[86 οοπίοχί δηὰ 5 ἀδβη ον ἰῃ σοπῆϊςϊ ἢ [ῃς6 ᾿βδου᾽ οΥΓ “τίηρ- 
ἷηρ γ᾽ οὗ ἴδε ποχὶ ᾿ἴπο, [μουρἢ (ἢ6 ἰαιοῦ 15 ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ 4 ἰδίθσ δο- 
ογεϊίοη. Ηδεηςε τεςθηΐ ἰηἰογργείεγβ, ἴοσ ἴῃ πχοβὲ ραγί, αν 41165- 
ἰἰοηδα (ἢ οοΙτεςίη685 οὗ ἴπ6 ἰεχί. Μδϑην πᾶνὸ [ο]ονεά (δ, Ρυϊ 
ἢ αἰ εγίηρ ἱπίογργοίδ ἴοῃϑ; 6. φ. 6 Μ1}} ἀο πεν ἰΒίηρβ (οὐ. 15. 
“31 ἴῃ) κα οἵ ψηϊοῆ ἢᾶνα πο πογοίοίοσα θθθη Κηονῃ;δ οἵ, ἢ 

ΤΟΠΘΥΒ ἢΪ5 ἰονε ΡῈ ΟΣ, [6 ΓΘΉΘΥ5 ὨἰΠ156}} ἴῃ Ϊ5 ἰονε; 7 οτγ, ἢ τη 6 

Γοηἀογίηρ ρίνοη ἄρον, 1 [Ὠχουρἢ [6 τηδηϊεϑίδ θη 5 οὗ ἔανουγ ἰη- 
βρὶγοα ὈΥ 8 ἰονθ ἴογ (θθ, ἢ6 Μ1}} γεβίογε ἴΠ66 ἴο ργβῃβ νἱροὺγ 
8ηἋ ροῦν, ρίνίηρ ἴδ 6 σνη 685 οἱ 116. ΤῊΪ8 15 ἃ ἰβουρῃΐ, ποΐ 6χ- 
ΔΕΙΪΥ Ρᾶγα}16] ἰο (δὶ οὗ (6 οἴμοῦ ἢ 4} οἵ ἴΠ6 11π6 ἃ5 χὰ βῃου]ὰ ὃχ- 
Ρεςΐξ, θυὲ δἱ ἰοαϑὶ οὶ ψΠΟΙΥ ἰογεῖρῃ ἰο ἴῃ 6 οοηίεχί, δηά ἰΐ 15 θαϑϑά 
ὉΡΟῚ ἃ ἰδχί ἔσο ψὨΐοῇ ΔΜ τιϊρηΐ ΘΑ 5} ἤανο ἀγίβεη. ΤῸ ἀσὸρ 
[Π6 Ρἤγαϑδ, 88 ϑοιὴηδ ἄο,δ ὃ οἡ ἴπ6 στουηά [(ἢδὲ ἱΐ γοοοσάϑβ [ἢ6 ἰδπηθηΐ οἵ 

8 Το άεσ, 4068 ποῖ δἀδαιδίεϊν Ἔχρί δίῃ 1, ἢ 116 1ξ σοταρ] οαῖε8 [ἢ 6 
(χίι4] δηα πγείγῖοα] βἰυδοη. Ὁ ΠΕΓε 1 βίη 5, ἱξ Ἄχδοῖῦν σοη- 
ἴοστηβ ἴο (86 τηθαϑυγα οὗ ἴῃς 11πη6.--Εἰ εὐἱϊί ἐαπς οὐόν ἰπιθὲ εὐ 
«μοιίηρ ας ἐμ 16 ἀαγ5 οὗ α εεναῆ ΤὨΐ5 πο, ψ ΟΝ ἱποογρογαῖαβ 

450 Μαυ., Ηά.. {90 χν., Ον.. Φ Ηδὶ.. 

ᾧ Ηἰ.. 4 Βυἢ], ΖΑ. Ν, τ83; ΟΑϑ.; δυ.. Ἡ Εν... 

Ὧ σε., Νον.. δῖ 90 Βδοὰ., Μασίὶ, ϑίεν., Νον ΚΒ, δζ.. 



258 ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ 

ἴῃ6 δγϑὶ ὑγὸ ψοσὰβ οὗ ν. δ 88 τεργοάυοδά Υ΄ (ὦ, βϑθϑῖῃβ8 ἰο ΡῈ 8ῃ 
οὐϊϊογίαὶ ἐχραηβίοη βυσρεϑίοα Ὀγ [6 βῃουϊΐ οὗ ν. ὁ, [{ δα ἀ5 {π||6 
ΟΥ ποίῃίηρ ἴο ἴῃ6 ἰῃουφῃί οἵ ἴΠ6 ἰογεροίηρ ᾿ἴπ6 δῃὰ 1ΐ γοβος(β [86 
ἰαῖε ῥυίθϑε νυ ροίΐηϊξ οἵ νἱεν ἴῃ 1(5 τεΐδσεηςε ἴο ἴπ6 ἀδγ5 οἵ εϑβί8] ἃ5- 
ει γ. 4, το ορεῃβ ν. ἢ ψἱ ἰμ6 α5ὲ ἵγο σνογὰβ οἱ (μΐ8 
11π6, ὈΓΟΘΘΏ (5 ἃ νΟΓῪ ἐς, 1ἔ ποῖ ΠΟΙ πίη ΕἸ Πρ 1 }]ε ἰεχὶ, ἘΕΨ. 
ΤΕ οΓγ5, “θη (μ81 ΒΟΙΤΟΥ͂ ἴοσ ἴῃ6 ϑοϊθπιη 8556 Ὁ]γ᾽; ΑΥ͂., 80 Γ- 
ΤΟΥ] ἴοσ ἴῃς ἐεαϑβί᾽, δηά οἴμεγβ, “ἴῃοβε στίενεα δία ἔγοτῃ [ἴῃς 85- 

ΒΘΙΏΡΪγ,᾽ ἘΣ “ἴΠδπ [ἢδἴ ἀγα γεηονοα ἔγοσῃ ἴῃ 6 530] θηη 8556} ὉΪγ.᾽ Ὁ 
Βαυϊῖ η δααϊθοῃ ἴο [8 δι ἱσυϊίγ, [ἃς ἀἰβηςυ 165 ργεϑεηιεα Ὀγ (86 
ΡῬὮΓΑβ6 848 ἰξ ϑίδη 8 δὲ ᾿ἱῃϑΌρΡΟΓΑ Ϊ6. [11 οδηποῖ θὲ 58 1580 ἸΟὙ]]Ὁ 

δοςουηίεα ἔογ 48 ἃ ραζῖί οἵ ν. δ, ἴοῦ πο βυ δ 0 ]6 Ἰορίοδὶ σοπηεδςοίίοη 
Ὀεΐνδεῃ 1 ἀπ ὰ ἴῃ Γεγγδἰηά εἴ οὗ (Π6 νεγϑα σδῃ ὃς ἀἰβοονεγεά. ΝΟΣ 
8 {γα ΔῺΥ Δρρδγεηΐ σεᾶϑοῃ ΨὮΥ (6 ρῆγαβε βῃουϊὰ πο] 50 6δῃ}- 

ΡΠῃδς 8 ρΡοβίοῃ δὲ ἴῃς μοδα οὗ ἴθ βϑεηΐεηςθ. ΝΣ Ἅδὴ (με ἰοχὶ 

οὗ ὦ δηὰ ὃ με ἀεγίνεα ἔτομῃ 484. (ΟΠ Βεαυ ΓΥ, βοῦς πᾶν Δ Ρδη- 
ἀοπεὰ (Πε ρῆγσαϑε, δῃὰ ἱηάδοὰ [86 σοὶ οὗ ν. 5, 88 Ὠορεΐθβϑ 
ΜΉ οἴθοσγβ Ἵχογοῖθϑα στοαΐ ἱπρθοηι τυ ἰπ αἰίζεσηρίβ ἴο αἴβοονεσ ἃ 

88 {13[ΔοίογΥ βυρβαξζιϊο. (8 γοη ἀογίηρ 8θοτ5 ἴο ἱπάϊσδία ἴῃ6 γγᾺ 
οὗ ἐβοᾶρδ ἔογ [158 ρῆγαϑο, δἱ ἰεσαϑῖ, ΤΒδ ἰογοῦβ βῃουΐ οῃ (6 ἔε5.8] 
οὐσοΑϑβίοῃ 8, οὗ οουγϑε, (δ οὗ ([ἢ6 ᾿ΤΟΓΒΠΙΡΡΟΓΒ, δῃά ἴο [158 [86 ἸΟΥ͂ 
οἵ Υδαπεῃ 8 κοηθᾷ. ὙῊϊ8 αῇδογάβ δὴ ἱπίεγεβηρ 5146- 10 ὑροι 
ἴδ 5ρί γϊ δῃηὰ διττὰς οὗ ἴῃς ἀδνοίεεβ οἵ [π6 ἰδίοσ ρυγίθϑεν ἴανν. 

ϑέσ, ΠῚ γεργεβοηΐβ Ὑδῃνγε ἢ Ϊπ1561} 85 (6111 ρ ον, ἢς Μ1]1} σοη- 
γεγί 1 υ4}}}8 ργεβϑεῃὶ ἀϊββίγουϑ βίαίε ἰπἴο οῃδ οὗ βϑεουγ Υ δη ἃ ρίοσυ. 
-18. 1 υἱὲ τεριουό ἐλοσε νη ηρ ἰμοε απὰ ἐλιοδε ὀγίρίηρ γεῤτγοαοσῖ 
μον 4:66] Οἱ [Πε Ρ4515 οὗ 48, (86 νεγὺ τηυβὲ 6 ἴδκεῃ 88 ρονεζῃ- 
ηςῷ ἰῃε ἵνγο νψογὰβ ψῃΐο ἤᾶνα ἤοῦα Ὀδοη οοπηδοίοα τ ῖ ἢ ν. Ἶ7, 
ΎΤΠῈ γτοηλαϊ ποῦ οὗ (ἢ6 νοῦϑε, Πού νῸ, 18. μη 16 }}Πσῖ}]6. ἘΝ. 
Τοδάβ, “τῆο ψέγα οὗ ἴπε6; ἴο ψῃοπλὶ ἴῃ6 Ὀυγάεῃ Ὡροὴ ΒΕΓ 85 ἃ 
ΓΕργοόδοῦῃ. ὃ Βυϊ “οὗ [ῃεε᾽ 8. ΠᾺΟΓΑΙῪ “ἰγοῖὰ πες, ἃ ψΠΟΙΪΙῪ 
ὉΠη- ΗεΡτγαὶς ἰάϊοτα ἔοσ (ΠῈ ἐχργεβϑϑίοη οὗ (ῃ6 ἰάβα οἵ "Ῥεϊοηρίηρ 
ἰο.᾽ ΕὙΓΙΠοστήογο, (ῃς 6111 515 οἵ [ῃ6 τογα8 “ἴο ν ῃοπγ᾽ 5 ἴοο νἱοϊεθηΐ 
δηα [Π6 τηδδηΐηρ “Ρυγάεη᾽ 8 ΠοΥΠοΓς 688 ΔΡΡ] ΙΟΔΡΌΪς ἴο ΙΝ ΦΌ. 

4 ἯΙΪ., Μαυ., Ὧχαν., Ὅν. (2), Ον.. { Ὁτ, ()); δἱυἱαγῖν σΑϑι.. 

Ζ 80 6. ΚΖ. ϑεῦν., Βοῖδ.. 
ἢ οἰ] ατγ ΑΥ., νἱ τὰ ἰδ6 ναγίδιίοο, "το ποσὶ ἴδε το ργοαςῖ οἱ ἰϊ νγδα ἃ δυγάςῃ." 
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ἘΝ. 5 ἀνε [688 8 1βίδοίοσυ, νἱζ. "ἼΟΥ δᾶνα Ὀδδθ ϑβοσσουία 
ἴον ἴῃ6 50 θη 8.556 1 ΟἿ. τ ὨΪςἢ 1 ἰοοῖκ ἀν Υ ἴσου (πα, ἴογ ἴη6 1Π{{- 
πῃ ὉΡ οὗ Τεργοδοῦ δραϊηϑβὶ μεν.᾽ ΤῊΪΒ ἱηνοῖνεβ ἃ αἰ ιου] 6110 515 οὗ 
“ΜὮΙΟΙ,᾽ Δῃ δἰπχοβὲ ἱπῃ ροβ510]6 ϑγῃηΐαχ ἰῃ “ΠΟΥ ἤανα ὈΘΘη 8οΓτΓον- 
{ι],᾽ δηὰ (δε ἰῃπβογέοη οὗ ἴῃς ῥγεροβίἄοη “ἔογ᾽ Ρείογε “ἴδε 1ΠπΠπρ 
ὉΡ.᾿ 5611 δηοίμποσ δἰζετηρί ἴο πηᾶῖκα 8εηϑε 15, “βοστον τ} ἕο [πε 
[οαϑὲ ψ Ὡς ἢ 1 τοῖα οὔ ᾶγὸ σογίδίη οἱ ἴῃ66, ἴῇῆου απ ονοῖῦ ψῆΐςῇ 

ΓΕΡΙΟΔΟΐ 15 γαϊϑοὰ.᾽ Βυϊ “Ὅσοκε οἱ᾽ 158 8ὴ ἀμδυςῃοη Πσαίοα ἰγδῃ5- 
Ἰλίοη οὗ (86 νεγρ, “ςεγίδϊη οἱ [πε ̓  18 δὴ ὑῃρᾶγα]]εἸεα Ἡδεῦγεν 
ἰάϊοτῃ δῃα σοηϑξιϊεβ 8 ἐπι ροβ810]6 βυδ)εςΐ οὗ (πε ϑεηίεῃηςοθ, δηὰ 
415 γα βϑεά ̓  15 ἃ νεΕΓῪ ἔγεε γεηἀθγίηρ οἵ “ΠΣ ηρ ὉΡ.᾽ ὅϑένεγαὶ βο οἶδ β 
ἴο ον (ὦ ποσὰ οἵ 1658 οἴοβεῖν δηα σεμάογ, “(ὮΥ 58πι:τς6ἢ Ομ 65 1 ν]]}} 
ξαΐμεσ; τος, βόβϑόσνοῦ 15 ὉΡ Γοργόδοῖ ροη μεγ.᾿ Βαυὲ [15 15 

δὶ Ῥεβῖ ἃ γϑίμεγ ἀϊ5]οἰηἰθαὰ υἱέεγδηςθ. Α βϑιηοοίμογ ἰεχὶ ψἹἢ 80 
δρΡγοργίδίε τωδϑδηΐηρ ἰ8 Πιγη ἰβῃθα ἴῃ, “1 ν1}1 (Δ Κα αὐ ἰσοῦὶ ἴπ 66 
βῆδιηθβ δῃά 11} ΠῚ Τεργοδοῦ ἔγοσιυ Ὡροη (866... Βιυὶῖ ἴδ6 πογὰ 
ἐβῃδιηθ᾽ ἰβ ἴοο ἴδ. σεπηονθα ἔγοτῃ ΔΩΥ Γαβεε ΐδησε ἴἰο 444. Τῆε 
ἘΓΔΏ 5 ΔΟη ΠοΓα ϑυρρεϑίεα Γαϑίβ ῬΑ ὕροὴ (ἦ δηὰ ρδγν Ὡροι 
Ὁ δηὰ ῥγεβιρροϑεβ ἃ ἰεχὶ ἔσο τ ΠΟ Δ τϊρῃΐ ἢᾶνε Ὀδεη ἀε- 
τἱνοά πὴ τεϊδεῖνε εα86. ΑΒ ἰδ8 γεδά, ἴῃς πε Ῥγοπιῖϑεβ ἴΠ6 ὀνεῖ- 
ἴῆσονν οὗ 15.86}}8 ἔοαεϑ γῆο μανα δι] ςιεα ΠΟΓ δηά τηδάθ δ δὴ 
οςοδϑίοῃ ἴογ [86 ἰδυηΐβ οὗ 411 ἴἢ6 ϑυττουηαϊηρ ΡΕΟρΪε5. [15 υἡ- 
ΠΕΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἀγὸρ ΔῺΥ ρῥαγί οὗ (π6 1ἰπ6 οὔ ἴο ἰγδηϑίεσ ἰξ ἰο δῃοίμοῦ 
οοηΐεχί.7---19, Βελοϊά, 1 ευἱϊ! ἀφαὶ το; αἷϊ ἐπιῖμα οῤῥγεδϑογς αἱ ἐμαὶ 
ἐηι6] Α ϑἰδίοιηεηξ 411 (Π6 τογα ἰοστῖ ] 6 ἔοῦ 118 ἱπα εδηϊίε δηα ρσϑη- 
ΘΓΔ] σΠασγδοίοσ. [ἰ Ιοᾶνθβ ἀνδὶϊδ ὉΪ6 411} [6 (δσσοσβ οἵ ἀϊνίπο τὶρῃί 

ἴοσ 16 ἐχεουθοη οὗ ταμίαι ᾿μἀ στηθηξ ὈΡΟῚ ΕΥΤΑΠΩΥ δηὰ Ἰμ]αυγ. 
ἘῸΓΣ ἃ 5:1] υῖγ ᾿η 6 δηϊία υ,56 οὗ ἔπε ἰάϊοτῃ “ἀ64] τ ἢ,᾽ τ΄. ΕΖ. 21" 
1335. 39 Ἰς, ιῦ 8. τορῦ. ὙΤῇδ “τηθ᾽ τεΐοσγοα ἴο 15, οὗ οουγϑε, [ἴῃ 6 
ξτεδὶ ἀΔΥ οὗ Ὑδῆσεη, Ὡροὴ τ ὮΊΟἢ 4]] οἱ 15γ86]᾽8 το 8 αζὲ ἴο ὃς 

ταδάς σὶρῃῖϊ.- --αμάὰ 1 εὐὐἱῇ γέδομο {16 μαὶξ αμὰ ἐπα ομίοαδέ 1 «ὐἹ} 

φαίἡ67] (Γ΄. ΜΙ. 45: 1 ΕΖ. 3415 Ζο. τι. ὙῊΘ ἴογτη8 “8.411 δηὰ “ουΐ- 
οδϑι᾽ ἃζὲ δΔρρ δα ἴο ἴῃς ἀἰϑρεγϑίοῃ ἃ8 ἃ ῇοϊθ. ὙΠΘΥ ϑυρσραϑί ἴῃ 6 
ΒοπΊ6 1658 πα οτρρ] θὰ οοπαϊίοη οὗ ἴῃς Ηδργενν ρεορὶε βοδίζεγοα 
διηοηρ ἰδ6 πδίοηϑ, ἰκὸ ἃ βοοκ οἵ βῆδερ ψιῃουϊ ἃ 5ῃερβοτζά.-- 

4 Ἐν. { Μετῇ. 

Σ Οομίνα Ἑαᾳ. πὮο ον. ἽΔΌ '"ΟΌΝ 85 ἃ ρίοβα, δηὰ Νον. δὰ γδὴ Η. πῖο Σ΄. ἴδε δδτε ῬὮΏΓΑΘΘ 
ἴο (οἱ οἿν ΜΊΠΠ 21» ἰδ ν. 13. 
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Απὰ 1 υτἱ νπαξε ἐμόηι α ῥγαΐδε απ α παι ἐπ αἱΐ ἐπ6 φαγὶ] ΤΉοϑ6 
Μἢο Βαανὰ Ὀδδη 80 οὐ]εςΐ οἱ ἴπ6 βοοόγῃ δῃα Ἴοηίετηρί οὗ ἴῃ ηδίϊοῃβ 
86 ΠΟΥ͂ ἴο θδοοῖαα [ῃς οὈ]εδςοῖ οὗ ΣΏΥΥ δηα γερόονῃ [6 τοῦ] ονοσ. 
ΤῊ58 8 4 δἰΠπηρ οἰϊπηαχ ἴο ἃ ὈγοΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ Γοϑίογδ οη.Ὲ 4 δα 8 
αἱ [6 εηὰ οὗ (ἢ158 ἴη6 1ἴη6 ρῆγαϑε, ἐλεὶγ σμαηιεὶ ΤῊΪΐ8 ἢ45 δἰνγαΥ8 
οδιιϑοά αἰ ΟΠ Υ ἴο ἰΓαηβϑἰδίοσβ δηά ᾿ἰπἰογργείεσθ. Οὗ ἰγεαίβα ἰΐ 85 
ἃ νεγῦ, “δπὰ ἴΠοΥ Μ111 θῈ δϑῃδηγχοᾶ"; Βυὶ (ἢ158 “4115 ἴογ ἃ αἰ βεγεηΐ 
ἰοχὶ δηά, ὄνεῃ δἱ (δῖ, 18 νΘΥΥ͂ ῬΟΟΥΪΥ ϑυϊζεα ἴο [ῃ18 οςοηίεχί. Ἐ 
ςοῃϑἰἀοΓοά ἰξ 85 ἰπ ἴῃ6 σοηϑδίγυςξ τεδύοη 1 ἢ (Π6 Ργεσεαϊηρ πνογά, 
“ληά οἱ [δεῖν βῃδιηςθ"; υΐϊ [5 ἱηνοῖνεβ Δἢ ΔΠΟΙΊΔΙΥ ἴῃ Ηθῦτενν 
σιδιητηασ. ΟἾδ6Γ5 γτοηάοσ, “ψῇοϑα βἤδμθ νγᾶβ ἴῃ 8}} ἴῃς δαγί ᾽; 7 
δηά [Πϊ5 18 ἴῃ εδϑίθϑί ἀἸβροβι ὕοη οἱ ἴῃς ρῆγαϑβ, 1{ 1 τηυϑὲ Ὀ6 γο- 
ἰαἰηθα. Βαΐ ὄνεὴ 115 ψου]Ἱά πδίμυγα ν ο8]] ἔογ ἃ ἀϊ βογεηΐ ογάεγ οἵ 
ψΟΓα5 ἴη 4 δηὰ ρἷδοθβ δὴ τπηδίυγαὶ οι ρ ἢ 8515 Ὡροὴ (Π6 ργθοθαϊηρσ 
“Ποῖα, νἱΖ. “1 Μ}}}} γβδκε ἐΐδηι ἃ ᾿γαῖβϑα ἤοϑα βῆδιῃε, εἴς... Ηδηςε 
ἐξ 18, ὁ ἴῃς ψὮοΪς, Ὀεζίογ ἴο οὔ ἰῃ6 Ρἤῇγαϑα οἰ Γ 88 ἃ ρίοβϑ οὕ ἃ8 

ἃ οοττιρίὶ αἰτίορ. οὗ Ὁ ῚΊΣΦ ΣῈ ὩΣ ἰῃ ν.3..-- 20. ΤῊΪ5 νϑῦγβε 
18 ΚΟΠΟΓΔΙΪΥ τεσορη θεά 8ἃ5 Ὀοΐηρ ΟὨΪΥ ἃ ΘΔΚ νδγίδηϊ Οὔ γερεΠοι8 
εχρδηβίοη οἵ ν. ᾿ἢ,1 νη ΐςἢ δα 5 ποιμίηρ ἴο (ῃ6 Τπουρῃϊ Αἰγεδαγ εχ- 
Ὀτε556α.--- 1, ἐπ6 “πιο τυπόη 1 ἀο ροοά ἰο γον αμά ἐπ ἐδε ἰΐης τυλδη 
] γαΐμεγ γομ] Οτ ρίαν, (ἢ18 τγὰ8 ργορΔΌΪγ (86 σοη Ππυδίίοη δηὰ 

οἷοβε οὗ ἴῃς ρῥγενίουβ πη. ὮΙ ἃ σπδηρα ἴο ἀϊγοςὶ δά άγοβϑ, (ἢ 6 
ἰαςί 15. οἰθαγὶγ ἱπάϊοδίεα [ηδὲ {πὸ ρ]ογ ποδίοῃ οἵ 15γϑοὶ 15. ἰο Ὀ6Ὲ 
δἰ. ]!Δηθοῦ5 τ ἢ (Π6 τοΐζαγη οἱ [ἢ 6 ΕΧ]]65 ΠΟῪ βοδίζεγεα [Ὠγουρἢ- 

ουΐ (ἢς Κποννῃ ψοΥ]ά.---ὸν 1 εὐ πιαΐζε γομ ἃ παρ! αμᾶ α ῥγαΐδε 
αγιοημρ αἱ ἐπ6 ῥοοῤίες ο7 ἐΐε φαγί] Α τερειἴοῃ οὗ ν. ᾽5, ἢ ἃ 
ϑΠΡΉΓΥ αἀἸδογεηΐ ογάοσ οὗ τοσγάβ δηά ἃ οσὔδηρε οἵ ρεΐϑοη. [1 15 

Κονῖβα οοηηυδα δηα οοπιρΙεἰοα ὈΥ {πε δαάϊοη οὗ ἃ ἰερογαὶ 
οἶδυβε, νυἱΖ. Τλμο 1 ἐμγ γομγ σαῤήυμγ δέίογα γ 0. 6γ65, σα 

γαλπυελ) Ἐογ (ἢ6 ρῆγαϑε “ἔσσῃ γοὺγ σαρΕ ν Υ, νυ. ποῖα ου 2ὡ΄. “Βε- 
ἴογε γοὺγ Ἔγε5,᾽ ἑ. 6. ἰη γοῦγ οσῃ ᾿ΠΠοτηο; οὐ 15. ςαἷ. 

ΤΒο τηδϑϑυσε οὗ 1Π15 βες(ἰοη 18 ρεηϊδιηείεσ, ῆὶςἢ 15 οὐ ἴδ σ8ο]ς νο]]} 
βυΞπίδί πε, [86 ΟἿΪΥῪ ἱστερυ γι εΐης ἴῃ ο84565 όσα ἰἢς ἰεχὶ ἰ5 ἰη ἀουδί. 

Το βεςοηὰ 511. 845 βυβετοά ἱεχίυδ!}} τοσε ἤδη ἴῃς ατβὶ. [5 ἴουσ ᾿ἴης65 

4. Ὦυ.᾽8 ὑΡτοροκίίου ἴο εἶοδε ἴδε βοετ πίε ν. 12, πγακίης ἴδ 8 ἃ ᾿ἰαίεῦ ὕγοδε δυρρίετηιθηϊ, 56 ε τι 

ἴο ἢανε {π|6 Ὀδαὶ8 Ὀεγορά ἰδε βογωθνδδιί ὑγοδαίς ομαγδαςίοσ οἱ ν. 13, Βυῖ νυ. 1δ δ'δο 18 ὁρεῦ ἴὸ 
[δὶ οὐ ςἰδπ|. 

750 Εν. ἘΝ-: εἰ. ΑΝ. “Ἔνεῖν ἰδ νιδογε πεν παν Ὀδο Ρυϊ ἴο ΞΔ 6." 

Ζ 80 ὁ. ζ. ϑεῦν.., νε., Νον., σΑϑη., Μδσγῖι, ϑίον., ἕδα., Ὀυ.. 
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τηῖσῃς Ὀς ἱποσεαϑϑα ἰὸ εἰχ ὉΥ͂ [Π6 ἱποοσροσδίοη οὗ ν. 399. ο, δυϊ [ἢΪ5 5 υἢ- 
αἰἰγαςᾶνα, ἰξ ἔοσγ ἢο οΟΒΟΣ σοδϑοὴ ἤδη ἰδδὶ ἰΐ σϑϑυ 5 ἰὴ ἔνο βδουιονναῖ 

ΒοανΥ ει ρογαὶ οἰδυ565, ἰὰ Δρροβίοη οὔ τι (ῃς οἴδεςσ, ἐο]οσνίης ἴθ 6 
τηδίη οἱδυβ6. 

ΤΒΟ τυ} οὗ (δὲ βεςοῃ 8858 θεεη ἀϊβιυχθοά; νν. 18. 116. 30 τὸ ἰδίεσ δὰ- 
ἀϊδοηβ (νυ. 5.). Νοῖ ΟἹΪΥ 50, Ὀυΐ 1 18 ΟΥ̓ ΠΟ τλ6 88 Τοχίδίη ἴδδὶ 5.::. ΠῚ 
ΤΕΔΙΥ Ὀεϊοηρβ 1 51...1. Ὅς οσἄδησε οὗ Ρεσβο ἰῇ ν. 18 σχηῖῆϊ ροὶπὶ ἴο 

8 Ὧν ἀεραγίυσγε ἴῃ ἴ86 [δουρδῖ; δπὰ ἴῃς νατίδίίοη ἰῃ ἴδ ς ἰδησίὴ οὗ 186 
ἴννο 3115. ϑυρρεβίβ αἰ οσγεηὶ ογί ση5 ἴοσ ἴθι; 80 6. σ., ΚοίΒ.; στ. χ.. Βυϊ, 

οὐ ἴδε ὙδΟΪςο, 1 15 5 ΡΟΣ ἴὸ δὶ ἴΠ6 βεςοηα 85 σου ΘΠ ΔΙῪ ἴο [86 
Βτϑί, Ἔβρεςίδ}}ν βίηςς 16 Ὀᾶ515 ἔοσ ἴῃ ἀρρεάσδηςε οὗ Ὑδνεἢ βρεδκίησ 
ἴῃ ἢΪ8 οὐγῇ Ῥοσβοῃ 18 ἰαἱὰ ἴῃ ν. 17, 
Το ρδβϑᾶξε 848 ἃ Ὑο]ς (γν. 14:39) 15 αὐ116 ΖΕΏΘΙΑΙΥ δϑοσηςα ἴο 8ἢ ὁχ- 

ΣΠἰς οὐ ροβίεχ:):ς ἀδῖε ὈΥ τηοάςστι ἱπιογργείεσβ; ἴθ ἀείεηάετα οὗ Ζερδδ- 
ὨΪΔ ἢ 5 ΔΌΪΒΟΥΒΗΪΡ δὲ πον ἔεν, νἱΖ. Κῦ. Εὐμὶ.; ΝΝΈΆΘΒ., αγὶ. Ζερῤμαπίαν, 

ΕΒ.; Ὅτ. (ὃ); Οτ., δά 8:Κ.. Οἱ [δ [άε οἱ ἰδῖς οσὶσίη σωδυ ὃς εἰϊερά, 

Οοτί, σοάρείεεγάς Βίϊάγαρεη, τϑός, Ῥρ. 812 ῆ.; δι .ΟὟἹ͵, 644; Κυς. 
Εἰηὶ. ὃ γ8; Νςε.; ϑεῦν.; Βυ. 5.1. 1803, ΡΡ. 393 7. ἀπὰ Οέεολ. 80; (οσ.; 
Δ Παεροεν, Σίη. ἀ. ΑΤ.; Ὅλν.; Νον.; σάϑι.; Οτίσαση, 2. 4.9}. ος ἢ.; 
Βαυάϊ5ϑἰη, Ξἐηπὶ.; ϑίγδοκ, Εἰηπὶ.8; Βθοσ; Ἐοιὰ.; υ.; Κοηῖ. ΤὙδα οοηπβὶά- 

ΘΣΔΟΩ 58 ἰῃ ἕδνουσ οὗ ἴῃς δὶς ἀδίε δὲ ςοηνϊ ποίησ. ΤὭΏγοδίβ οὗ ρυηὶϑἢ- 

τηοηΐ ρῖνα ὙΑΥ ὮΟΓδῈ ὙὮΟΙΥ ἴο ὑσοιλῖϑε8 οὗ ρεᾶςε δηὰ ρασάοη. ὅδε ςε5- 

βδίίοῃ οὗ [53γ8.}᾽8 δ ΕΠ] οη 15 ἀδοσζεεα; ἴδε τεϑιοσδ οη οὗ ἴῃς ἔδνοιυσ οὗ 

"195 ἀϑϑυγοα. ὙὍα οχὶϊα δηὰ αἰβρεγβίοῃ σὲ ἰδ οη ἴοσ στδηϊοά 48 νὰ ]]- 
Κηονη ἰδοῖβ. ὙΤΒ6 σεΐυση οὗ οχὶεβ 15 ὑσχεάϊςϊθρα. ΤΈΣ μος βρὶσῖὶ δηὰ 
ἰοῦ οὗ ἴδο βεςοη 5 ἰῃαὶ οὗ Ζςε. 14 δηὰ [6 50-ς4||δἡ Ὠουίΐοτο- [58 Δ ἢ. 

Τα τοίἃ] βενογδηςς οὗ ἴδε ἐ] 6] δὶ οὗ ἴῃ 6 Ῥτουλ1565 Πόσα σηδ66 ἤτοι 8]] 

Ὠιἰκιοτγίςδὶ ἀρεηςὶςβ 15 ςμασδοϊοσὶ ες οὗ Μεβοϊδηὶς δηὰ Θϑοβαίοϊορί δὶ υἱΐοσ- 
δης65 οὗ ἰδίεσ {{π268. 

1, γ»5.] ΤΪ5 υϑς οὗ ἰδ6 ἢ]. ἃ5 ονεῦ δραϊηβί (6 85. ἴῃ ») δηα 'ποὸϑ ἷἰβ 
ἄπο ἰο (δ ἔδςοὶϊ ἰδδι ὈΝΦΙ 88 ποῖ 50 Καςη]ν ἔεϊς ἰο 6 δη ἱπαϊνίά 8] δηὰ 
ΡεΙβοῦδὶ ορὶμεῖ 88 ῬΟΤΕ ΤῊΣ ΓΣ δηὰ ὈσΦυν Γ2; [Βα ςοἸ]]εεῖϊνε ἰάφ 8 νγ88 

τήοσα ἴῃ δνϊάεηςο.---ὐν 9] ὁ τὸ ὈΠΤΥ Γ2; 380 Νον..--1δ. Ὑ ΟΕ] Εά. 
ἰοῦ, 1} ὅ; 50 ε., Οοτίξα., Νον., Μασίιϊ, δῖεν., Εδζᾷ., Βοίᾷ.. 

ἨΔ]. Ἰοῦς. ὙὍὙΒο οδ]οςἴοη ἴπδὲ ἃ ἔογεηβὶς ἴθσπι κὸ Γ 18. ἃ ΒΑΡΑΪΥ 

ΒῈΪ 2 0]ς ἀεὶ σπαίοη οἱ 15γ86}᾽5 εετῖε5 15 ποὶ νεῖ ἴῃ νἱενν οὗ 70. 9" 

δηὰ [δς Ὀἰτίοτη 655 δηα τ τί [δὲ Τοῦ αἰἰΓθυῖε5 ἰο ἢΪ5 “ορροηδηῖ᾽ γ80 15 
ὨΟΏδ 655 (ἤδη “. Ηἰπιβο]ξ, ἴῃς βουγος οὗ 811 708 βυ εσίη ρ5.---}] ὦ λε- 
λύτρωταί σε; Ὦδηςε ΘΟ, . 19 112. ϑ5.δν. οὈ]ςςῖβ ἰο 4ΞΞ,η ἰδς στουπὰ 

(ἢδι ἰπ 15 βενεη οἴ εσ ὁσουγγεης 68 "0 ΔΙ Υ5 ΤΣ 85 ἸὩΔ ΚΟ οἰδδσ,᾽ “Ὁτγο- 

Ῥᾶζε, ἃ τπσδηΐηρ ποῖ βυΐϊίδῦ]ς μετο. Βαϊ ᾧ ὅ Ἐ ἄρρτονὲ (δε τηδδηΐῃς 
“τεῖηονο, “ἴ2Κὸ αἰναγ᾽, (ἢ 13 15 ἃ ἰεφ πηδίς δηὰ πδῖυγδὶ ἀδνεϊορχηθηΐ οὗ 
(πε ΡΥ ΥΥ σαιοδηΐηρ, ᾿ἴυτη᾽; δηά ἴἴ 15 ποὶ 50 ςογίδίη ἰμαὶ (ἢ 5 15 ἠοῖ ἴ86 

ταοδηίης τεαυϊγεὰ ἴῃ 8. 8ο19.---Ἴ2).»] ἘΔ. Ἴ3Ν, 1} ΙΏΔῺΥ τη85. οὗ Καοηῃ. 
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δηὰ ἀε Ε., ὦ αὶ Ἐ ὕ.--- Ὁ] 0)... “τ4.).. ...5. ΑΥ̓͂ ΉΡ͵ 22, 26, 36, 42, ξ:, 
ό2, 8ό, 95, τού, 18ς, 228,238, 240, 211, βασιλεύσει καὶ ἡ5Ό; 50 Ματί, 5ῖεν., 

Ἑδᾳ., Ἀοιδ..---ὐκοϑ] Μαγι, Εδς., Κοίἃῃ. οπι.. δεν. ἐσ. ἴο 011. 12.Ὁ3.-- 

Δ] ὦ οὐκ ὄψῃ -- ΑΕ, 5ο Ὁ. Ἐ πον ἐἐμεεδὶς τα πε Γι; 50 Βδῦ. (οά., 48 

1η55. οἱ Κεηη. δηὰ 21 οἱ ἀς ΒΕ. δηὰ (δ Βδοσ δηὰ Οἰηϑῦυσα Βῖ01ε5. ὦ 
ἐδοι 55α! πο δὲ αἰαγνιεά αὐ ἐδ τὲρἧἑ οἵ ευὶ!.---16. οκΚ Φ ἐρεῖ κύριος .--- 
ἙΚΏ Κ] ΟΦ ροείξνεϊγ, θάρσει.---17. γον] Δἀ]εςεῖναι! ἱπιρί. "-- ἃ σεῖϊδ- 
ἔνε εἶδυϑο. ὦ σώσει σεΞς Ὁ τεΔι5 45 ῥσίς .-΄ Ὁ Ὁ» σ᾽ Φ ἐπάξει 
ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην.---Φυνν»}Ἱ Ἐὰ, τῦπ, ψἱ ὦ καινιεῖ σε δηὰ (ῷ; 80 Βυ}] 

(ΖΑ,ΨΟΝ, 183), ΟΑϑ., Ὀσ, Κοίδ., θυ.. Ἐ εὐεδ. Ἡουθδ. πο; 50 

Νεν., ἔτννυ., ΗἸ.. Οσσ. ηρῖτο; 5Ἵο Νον.. Βδοῖ. σὺκ ὉΠ. 5. ν. πῖτο (Ὁ); 

80 Οογίξαι. Μαέ|1εν (ΘΚ. 1907, Ρ. 310), ὕπγ" παὸὶ “6 ΤΟΔΙΒ,᾿ ΟΥ “εβεῖ- 

γεβοῦβ,᾽ “0115 ονεσγ᾽ ((΄. 58. 4ς3); 50 νδὴ Η..--Ἰγ25,κ2)] δόμα ἀεὶ. 3. ΤὨς 

ἴοτος οὗ 2 'π πΠΌΣ δηὰ ΓΣΣ 566 15 ἴο ς8]} ἔογ ἰῃς τηεβηΐηρ “18 ΟΣ 
“π᾿ Πογὰ δἰβϑο. ΤῊΪβ 15 βυρροτίεα Ὦγ ἴῃς ἔδςεϊ ἰδὲ ΦΤ ἀο685 ηοΐ εἰϑεννΒεσα 
(κα δὴ οὐΐ. συ τ 3.--Ὁ}} Εδρ. οἱλ..---18. ὝΨΙ5Ὸ 2] Ἐά. Ὁ 05» δῃὰ 

Ἰοΐα ἴε ἴο ν. 17, στ ὦ ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑῥορτῇς δΔηὰ ὁ ὦ, 50 ΒΗ (ΖΑ. 

Ν, 183), ϑοῦν. (2), ασ., Οοσίξο. Νον., Μασγι, νδὴ Η,., Εας., θυ.. Ἐ 
ρας, σμὲ α ἰερέ γεοζεσξεγαμί. δὶ. "Ῥ "2,8, Ηορῇ. ρῥγσίς. οὗ γ' "2"; 80 

Ὧσ. (Ὁ). Βαδςῖ. "Ὅ ὉΝ12)2 ["Δ 7]. ϑδῖἊεν. "ὍὉ 2). ἘΠῚ πωρας 8. δὴ 

ΘἸΙΔΟΙΟΩΥ βυρρεσίεα ὈΥ ἴῃς τεβει δηςε ἴῃ βουηά, θυ τψιῖουϊ δὴν ὈΔ515 
ἴη ίδςϊ. Ὑε ἴοστα ἰπ 48 τηυϑὶ ὃς ΝΊΡΆ. ὑσίς. γ' "2", τ δὴ οὐ(ιπίοη οὗ 1 
ἴον; (65.541, ὙΎΒΕ ἴδ. ΓῺ ΟζουΓβ ἴῃ 1.4. τ. Ὑδε ἴοστῃ στϊρσδῖ 
4950 Ὀς ἀεγίνοα ἔσοιῃ δηοίδβοσ "2 ψ ὩΪΟΒ ἰη ΗΠΡὮ. τὸ “ρυβἢ αὐσαγ᾽; θα ὨΟῸ 
ΝΊΡΆὮ. ἔοστηῃ οὗ [δϊ58 τοοῖ ὁσουγβ εἰβθονεσο, ΠΟΣΊ 15 ἴπ6 ΟΥ̓ Κηονσῃ ἔοστῃ οὗ 

τῆς ΗἸΡἢ. (2 5. 20:2) Δβοϊυἱεῖὶν χυδτζδηίοςα ἰοχίυδγ. ((. Κό.1, ς82. 
--Ὥρον] ὦ -- 'κΊ; ο π55. οἵ ΗΡ. -- καὶ συνάξει, (Ὁ ] ιυἱὴϊ! σαμιδε ἰο ῥα55 

σιυαγ. Βδςἢ. ὈΏρΌΝ.---0} Εα. 3-, στ ΟΦ τοὺς συντετριμμένους 

( σον Φλ9); 50 θεῖν. (9), Νον., νδῃ Η.. ἘΙ͂. σμεΐα ἐχ 6. ἨᾶδΔ]. ἼοΣ. 

ΒΗ] (ἰ. ς.), ἡθνπ. ὙΒε οἱγ οἴδεσ οαϑε οἰϊεα ἔοσ πε ῥρσερ. [Ὁ ἃ5 "- “δεϊοηρ- 

ἴην ἴο οὐ “βρεϊῃρίης ἔσουη᾽ 18 15. «813 δηὰ [8εγὰ ἴῃς ἰοχὶ 18 δἰ τηοβὲ σοσίδί ηἷΥ 
ςοτσυρί 85 ἰΐἷ8 βεσο.0 ὙΤὭδ ὉΝἼΦὉ οὗ ΕΖγ. 29 5 ποῖ αὐϊΐα δῃηβορου.--- 
ΓΆΦῸ 95] Βα, οὐκυφοῦ; οἱ. Ὁ ἰδοσε τυὴορ τυέγε τῥεαξίηφ. (ὦ οὐαὶ τίς 

ἔλαβεν -«- ΚΦ 'Ὃ "7. Αα. οἵ; δεο ὦ. Ἐ εγαπὶ τῷ πο μῆγα δαδεας. 
(Δ᾽ 5 »,.. 15 δάορίεα Ὁγ Βυ.], ϑοῖν., Οοσίξα. Νον,, νδῃ Η., ἕαρ.. ἥνε. 
νῷ. Ηδὶ. γνῷ; 50 Ὦτσ, (Ὁ). Βυβὶ, κϑ' Ὁ; 50 Νον., νδη Η., ἕδξ.. 

Μαγίΐ, ὑγνν πρῦν; 80 Νονύ.Κ (Ὁ), Εοίῃ. (Ὁ). δίεν. ἡ σο νηὶ ὙΒῈ 

τοηἀεσΐης οὗ »ΨῸ ὃν “ἴδε Ὀυγάδῃ Ὁροη Βεγ᾽᾽ ἰ5 1140]6 ἴο ἴξγε οὐὔ]ες- 
ἤοπϑβ; (1) ἴδε δηδγίῆσοιβ ἍἽμαγζδαοῖεσς οὗ "Ὁ; (2) ἴδε εἰ βίοῃ οὗ (ῃς σεϊδ να 

Ῥτοηουη δηὰ ἴδε οοριυ]ά; (3) ἴδε τηεδηΐηρ “Ὀυγάοση᾽ 15 τεα υὐγοὰ που ῇοσα 

εἶς. ΤΈςε ΗἸΡΕ. ῥτίς. ποτα ρσγοροβοά ἰ5. ποί εἰβενβεσζε ἰουηά; Ὀυϊ {8ὲ 

υ5ς οὗ ἴῃς ΗΠΡΆ. 158 ἀϑϑυγοὰ Ὀγ Τν. 2218, ἄνθη ἰξ 2 5. 17} θῈ υηβαΐθ. Ὑδὲ 
᾿ΠΠτ γα] τε οσίης ἢ τι ἰς τεδάϊηρ Ὀδοογηθβ, “ἴποβα ττῆο 5πιοῖς ἴῃες δηὰ 

ἴδοδς το ςαιυεά (οἴδεΓ8) ἰο τ ὮΡ τεργοόδοῖ δραϊπβι ἰ8ε6."---τοῦ] Εά, 
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γὸὺν, τὶ Ὁ, ΒαΡ. Οοά,, δὰ βενεσαὶ τη85. οἵ Κδηπ, δῃὰ ἀς Ε.; ϑὸ Οοσίξω., 
Ἑαρ.. γε. πῦρ; 80 Ηδίὶ..---19. π}] Ἐ ἑμίον βοίσνι. Οτ. δὰὰ 8 πὸ; 
80 Νον,., Μασίὶ, ϑίεν., Εαψ.. δῃ Ἡ. ἐσ. 53] ἴο 0]. "9 δῃὰ σεδὰϑβ ἱξ πἰ53.--- 
ὙΡΌ 2 ΓΜ] ὦ ἐν σοὶ ἕνεκεν σοῦ; Ἠεηςς ΟΑΘτα, ἼΣΟΝ ὑδττκ; δἰπνὶ- 
ἰατῖγ Ὅυ.. ΦῪ ἕνεκεν ἐμοῦ (80 9 τη35. οἱ ΗΡ.). Εοίῃ. ἡχῸ} ἢμκ. 9 
ἐμεηε αἱ πιωριδίθ ἐπ ἐπε νεἰάσέ οὔ ἐδέ6.---ὐννττὶ Γ»5] ΘΟΒΑΝΟΥ͂ ἩΡ, 48, 228, 
δαὰ λέγει Κύριος. Ὁ Ὲ υη ες δϑίεσίϑις. Μασίΐ οχῃ. 85 ἀϊξίορς. ἔσοσα ν. 39; 80 

ϑίεν., ὰζ..--- ΟΡ] ΟΚΒ οσΩ.. Νὅ. σόνέηρ. ρεὶ. ΑπἩξεὶρ. 1871, Ὁ. 807, 
ἀεὶ. Ὁ διὰ τλδῖκο8 20]}. "2 οὐ)]..---οΥὐἹ] ὦ ν]..---ὧνὐ2] ὦ καταισχυνθήσονται, 
ΞΘ οἵὰ.; 50 ϑεῖν.,θ νε., Πδν., Νον., σΑὅπι., Οοσίξα., Ὁγ. (Ὁ), Μαζῇ, 
δϑίεν., Εαζ., Κοιὰ., θυ... Οζ. ἱπϑεσίβ ὕγΣ Ὀεΐοσε "2; 80 Εἴδὶ., τσ. (ἢ). Α5 

ῬΆΣ8]1εὶ ς4565 οσ ἃ ςβϑίσ. τ ἢ [ἴῃς ασί., ἴδογα Βανα Ὀδει οἰϊεα 706. 317 81: 
Σ 5. 2.22 Κ. γ1} 7ς, 139; Ὀυὶ ἰΏ ἜΥΕΙΥ οε οὗ ἴδεβε ᾿ῃϑίδηςςβ ἴΏοσε 5 σοοὰ 
τουηὰ ἔοσ διιβροςης οοστυρίίόοη οὗ ἴῃς ἰεχί.---20. ΚΝ ΜΠ Ὁ}»2] Εά,, 
νὴ] ΒΒ], ΣΝ ΓΧ) (ο΄. ὦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅταν καλῶς ὑμῖν ποιήσω); 

80 8130 νυνδὴ Ἧ.. Οὐ. ϑεῦν. (9), 3. ΜΠ Ὧ»2; 8ο Οσ., σάϑιω., Οογίξω. 
Ῥυ..-τοῦ! Ὁ 735] Εά. ῬῬ γχ}", σὰ ΒΒ]. ὦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ ὅταν εἰσδέ- 
ξομαι. ϑϑεδν. Υ2ὉΝ ΜΠ ΓΡ2}; 80 ἵε., Νον., σάϑιῃ. (ῦ), Μασ, Ὁσς., 

ϑίον., Εδ;., Εοῖδ.. 115 ἀϊουϊὶ ἰἴο 566 ΒΟῪ 80 85 δηὰ πδίυσαὶ ἃ γεδά- 
ἷηρ 85 1815 ἰδίίεσ οὴς οουἱὰ δανε σίνεμ ὝΔΥ ἴο ἴΠ6 ΓΑΤῸΣ ἰάΐοτῃ βϑυρρεϑίοα 
Ὁγ Α͂, νος ἢ Ῥδασα ἴδ ς 5ίδιῃρ οὗ ογὶ αἴ μδ } 7. 1έ [88 θ6 οοστεςῖ, ἴβοσε ἰ5 8 

δου Ρτεβυρροβίοη ἰῃ ἔανουγ οὗ ἴδ δίας τεδαάϊης Βοσγε δαορίςα ἴοσ 
ἴδε ἄτει μαζὶ οὗ ἴῃς Ἰΐης.---Ὁ9)}}} 2] Ἐα. Ὀρηλοθ, τὴ ὦ ὁ Ἐ δηὰ χ4 
Ἡδεῦ. χα55.; 80 ϑοῦν., ἧἵνα., Νον., ΟΑϑῃι., ΒΏ08Β., Μασίϊ, Εδᾷ.. 





Α ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΚΥ ΟΝ ΝΑΗΜ 





ΙΝΤΕΟΟΌΓΊΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 
ΝΑΗΌΜ. 

δι. ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΑΗΜ. 

15 Οομίφηϊο. 

Τῆς ἤγϑὶ βεοϊΐοῃ οὗ ἴῃ Ῥοοΐϊ οὗ Νδῃυμι 845 ἴἴ ΠΟῪ 5ἰδη 48 βεἰ8 
ἴοσί [πὸ ἀνεηρίηρ σταίη οἱ Ὑδηνθι (1. ὙΠπουρῇ τηδηϊεβίοά 
ΜΠ τεϊυςίδηςς, γεῖ 115 ΧὨ ἤοη δραϊηϑὲ [6 ὑηρΟΟΪγ 15 ᾿μ ον 8 016. 

115 ουἱρουπηρ ἴμγοννβ ἴῃ6 ρῃγοιοδὶ υηΐνοεγβα ἰηἴο σοην βίο 5, θυΐ 
Ὑδηνθῃ υγη 5065 5Π6 16 Γ ἔγομι ἢ15 ψτϑίῃ ἴο ἴμοϑβε (Πδὲ {τιιϑὲ ἴῃ Ὠΐπι. 

ΤὭοβα ἰῃδὲ Ορροβὲ ᾿ἰἷπὶ δ΄Γ6Ὲ ἱγγενοσδ ἀοβίγσγογεα. ὍΤὨς βεοοηά 
βοςίοα (1᾽.--ῦ) δ ἰογηδίθϑ μείπσεθῃ νογάβ οἵ γεργοδοῦὴ οσ [ῃγϑαίθη- 
ἴῃ δρδῖηϑι βοὴθ Ὀπηδιηθα ἴοα (ΞῸ ΡΡοϑθάϊν ΝΙΠΈν ἢ) δῃ ἃ ργογαΐϑεβ 
οὗ οσοπηΐοτί δηά ἀε]ίνοεγαηοα ἴο Τυἀ δῇ. 

ΤὮδ σοπηδίηαεσ οὗ ἴῃ Ῥοοΐς ἀ68}5 ἢ οἠς βυῤ]εςῖ, νἱΖ. [6 
ΔΡΡτοδοξίηρ ἀεβίγυςίίοη οἱὗὐ Νίῃονθοῃ. ὍὨ6 τηδίοσίαὶ, πονγανεγ, 
ἀἰνά65 1561 ἰηΐο ὕγο βϑοιοηϑ, νὶΖ. δ’ δηὰ 4.5, ὍῊΘ ἴοστηοῦ οὗ 
{μ6586ὲ Ὀδρὶἢ 8 50 ΔΌΓΟΡΕΝ 858 ἴο βξυιρρεϑί [Πδἱ [Π6 οτἱσίπ4] μερί ηηΐηρ οὗ 
(86 ϑοοίίοῃ 8 οἰ} Γ Ἰοϑὲ οὐ εἶδα ειωβοάϊεα ἴῃ 1ἷ--ῦ,. ὙΠ βοοϊίοη 
ἃ38 ἃ ΨΠΟΪΘ ρίνεβ ἃ νἱνϊα ῥἱςεΐυγε οὗ ἴῃ6 δἰίδοϊκ ὑροὴ Νίπονθῃ, (ἢ 6 

σαρίυγοα, {πε ψϑορίηρ οὗ πε σοτήθη, ἴΠς Ηἱρῃϊ οὗ (ῃς ἀείδη 6 Γ5 δηά 
186 ΡΙυηάετ οὗ ἴπ6 οἰτγ 5 ἰγεαβιιγεβ δῃ ἃ οἰοβαϑ ἢ ἃ ἰδιηί-ϑοηρ σοη- 
ἐταϑίϊηρ ΝΙΠΘν ἢ 5 ραϑὶ ΤΥΓΔΏΩΥ δηα ΓΟΌΡΘΣΥ ἢ ἴῃς τγαβία δηὰ 

ἀεϑβοϊαίε βίαϊς νης αὐναὶῖβ μοσ. ὙΠ οἰοβίηρ βοοοῃ (3. Ὁ), δά- 
ἀγεβθεα αἀἰγεοῖ Υ ἴο [86 ἀοοπηεοα εἰν, γβὲ οὗ 81} ργεβθη β σοῃογείεϊ 
{Π6 ἀὐνι] βίδία ἴῃ βϑίοσε ἴοσ ἢεσ.0 Τἢδ γεδϑοῃ ἴοσ [ἢ 18 15 [ῃδη ἃ8- 
βἰσπιοά 845 ᾿γἱὴρ ἷπ ΒΕΓ ἰγεδοῆογουβ ἰγεαίτηθηξ οἱ οἰμοσ ΠΔ[]0Ὴ8. 
Ηξεηςα 586 ἰ8 ἴο Ὀ6 τηδάδ (Πα Ὀπιῖ οἱ (6 βοογῃ οὗ [Π658 ἡδίίοηβ. [1 
8ῃη6 Βαίίογβ Πεγϑοὶξ (Πδὲ 506 15 ᾿ΡΓΘΡΏΔΌ]6, ἰοΐ ΠΟΓ γος 81} [ἢ6 ονοσ- 

[γοῦν οὗ ἴμ6 ἰηνίποϊθ]α ΤΠΘΡε8. Ῥδηΐς Μ}}} βεΐζε Ποὺ ἀδίθη ἀδγβ 
δηὰ 8586 Μ111 [411 Δ ΘΑΞῪ ΡΓΕΥ. Νο πιδίζεσγ μοῦν Ζοδ]οι8 58ὴ6 Ἀὲ ἴῃ 
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βί γε ρΊ ΠοηΪηρΡ ΒΕΓ ἀείδηςσεβ, ἧγε δηα ϑοσα Ψ1}} ἀδβίσου ΠΟ, δπά 

ΒΕΓ Ρορυϊδίίοῃ ν}1}} βοδίϊεν {6 ἃ Ὀγοοά οὗ Ἰοςσιιδί5, ἰδανίηρ ββμίπὰ 
ΠΟ εἷἶασθ. Ηεγ ἀεβίτυςοη Μ}}}} θα ἰοίδὶ δηα θη4] δηὰ ψ1}} ο8]}} ἑοσί ἢ 
(86 ρἰδιυαά 8 οὗ 411 Ρθορ!εβ8. τ 

15 πη. 

Νο αιοϑύοῃ γγ8 γαϊϑεά 85 ἴο ἴῃπ6 υη οὗ (π6 ῬΟΟΚ οἱ Νῃυπι 
01} [ῃ6 Δρρδάγδῃςα οὗ συ ηῖ.᾽ 8 ἀγίϊοὶα ἰη ΖΑΊ. ἴοσ 1893. Βετ- 
[πο] ἃ δά, ἱπάξεα, ἴῃ 1814Ὲ δϑϑογίεα ἰδὲ (πΠ6 (Ὦγθθ σπδρίοσβϑ ΈΓΘ 

ἱπάδρεμάοηΐϊ οηα οὗ Δποίῃοσ δηὰ οἱαἰ πγϑα παῖ, [μου ρἢ ἔγομι ομα δὺ- 
ἴμοσ, ἴΠῈῪ εγε ϑαραγαίθα Ὁγ β! σηΐ ἰηίεγνα 8 οἵ {π|6.0 αυηϊς., μονν- 
ἜΥΕΣ, δβϑογίθα ποῖ ΟἡΪΥ ἴπ6 ἱηἀδρεημάξησε οἵ οἢ. τ, Ὀαΐ 4150 115 οὐρίῃ 
ἔτοτῃ ἃ αἀἰβεγεπί ῃαημ. Ἐ ΒΘ} Π14}}Υ [18 νον ἢ845 Ὀδδη 10] ον ὈΥ͂ 

ΠΘΑΙΥ 411 βιιοοοραϊηρ, Ἰηἰογργείοσβ.[ ὙΤΠ6 σΟΠ 5 ἀΟΓΔΈΟΠ 5 ΡοϊπΠἶπρ 
ἴο Δποίμεσ δηὰ ἰδίεσ οὐἱρίῃ ἴοσγ στ ἃτὰ 845 ἴο ]ονβ. ΤῊ δογοβίὶς 
ἴοττῃ ἴῃ ΜΟΙ (Π6 τηδίογίαὶ 15 οδϑὶ 5εθ 5 ἴοο τιθοῃδηϊοδὶ δηά δτίὶ- 
Β-]4] ἔογ ἃ ροεῖ οὗ Νῇῃιπ)8 νἹροὺγ δηὰ ἔγεβῆηθβθθ. ὙΠ ρβδ]τη- "κα 
Ομδγδοίοσ οὗ ἴῃς ἰδηρσυᾶρε, ἢγϑὲ ποίδα ὈγῪ Ὗε., 15 ἰῃ πιαγκεα Ἴοη- 

{ταϑὲ ἢ ἴῃ ἰδησυδρε οὗ ρσόορῆθου. ὉΠ {πεοϊορίοδὶ δηὰα δρϑβίσαςϊ 
πδίαγα οὗ ἴῃς [Πουρῃΐ οἵ 12 5: 15 5: Κίον ἀἰβογεπι ἔγοτῃ {παι οὗ [Π6 
οοποτζοία δηα νἱνϊὰ ἰδ ]εδυχ οἵ οἢ 8. 2 δἀῃά 2. ΤῊ Ϊ5 15 [6 Ιδηριιδρο 

οὗ τοβεςοι, ποὶ παῖ οὗ ρῥγορῃεῖς ραϑβίοῃ ἴοσρβα ἴῃ ἴΠ6 μεϑδῖ οὗ σι- 
ΓΕ ΟΟΠΙΓΟΥΕΓΘΥ δηἀ Πορ6. Τλδ ἀσβοΡἝοη 5 Πογα ταὶρῃϊ 6 δρ- 

ὈΙΪεα ἴο δἰγπηοϑβί ΔΗΥ͂ ἴοθ; {Π6Ὺ 1δοὶς (μ6 βρεεῖᾶς ἀεί] οὗ ςἢ8. 2 δῃά 3. 
ἴῃ τ΄ “", [86 ψταῖῃ οὗ Ὑδῆνθι ἰβ8 Ἰεὶ Ἰοοθα προ Βαβηδη, (διτηοὶ 
δηἀ 1 Ράποη; ΏΟΓΕΔ8, ἴῃ οἢ.5. 2 83πα 32, ΝΙΠΘνθ 15 ἴῃ 6 5016 οδήεςξ 

οὗ ἢἷβθ δῆρεσ. Τῆδ ἱπάοβηϊί δηὰ Ἂβομαϊοϊορίςαὶ οπαγαοίεσ οἵ [86 
δοτοϑς αἰ η συ 5},65 1ἴ ΒΠΔΓΡΙΥ ἔγοια ροπυΐηθ ΡΓΟΡΏΘΟΥ, βυςἢ ἃ 18 
ἰουπὰ ἰπῃ (ςἢ8. 2 ἃηὰ 2. [ἱἰ 15 ἰγιιθ, 8ἃ5 15 υγρεὰ ὈΥ ΟΑϑηι., (μαῖ 
ναρυθη 658 Δηα οϑοῃδίοϊοριοδὶ ἴομα ἀγα ἰουηά ἰῃ ΖΕρΡΒδηΐδῃ; Ὀυΐ 
ἴεγε ἴῃς δϑομδίοϊοριςδὶ τηδίεσίαὶ ἰοδ8 ηδίυγα ν δη ϑ5πιοοίὨ Ὁ 
ἴο [6 δηπουηοεσηθηΐ οἵ {Π6 σοπλίηρ Ὠἰβίογςδὶ Ἔνθ 8 νος ἢ ἀγα ἴο 

4 Εἰμὶ. εἰϊοὰ ὃγ Ηδρ.. 

ΤΕχοερίουβ τε ἤδν,, τῆ τείγαὶ ἢ 5 ἔγσοπι ἃ ἀδοϊείοι: Ο Αϑπηι., νδο δά πι [5 “ τηδην ργονοοδοῃϑ 

ἴο θεοί" ἰῃ τς ἰδὲς οτἰσίῃ οἵ ςἢ. τ, Ὀυϊ ἀοε5 οὶ τοχατὰ ἰΐ 85 ὑγονεο, δηὰ τπετοίογο ἰδ νεβ ἴπ6 

αυοδίίου ορεη: δηὰ Οἵ. τῖιο δϑςγῖθεβ ἴῃς δοτοβίὶς ἴο Νδδυτι Ἡῆοτα δος Ὀεϊΐενεβ ἴο δδγε υὑδεὰ 50 
τους οὗ δὴ εατίες ρόδαὶ οὗ ἷ5 ΟὟ ἃ5 ϑεςπιεὰ δρργορτγίδῖς Βετο. 
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16] ἰῃς ἐχρθοϊδοηβ οἵ ἴπῸ ρσορβεῖ. Ἡδεσε, [ἢ6 δϑοῃαίοϊορίοδὶ 
{ΠὨΕΟΡΏΔΗΥ 15 ἱτουΐ ργδοῦςδὶ ἰβϑια δηα ἰδοκβ8 σοπηθοίοῃ οὗ ΔΩΥ͂ 

Κὶπά τ [Π6 ὅπ] οδἰδϑίσορῃς, τ] ςἢ 18 Ὠἰ βίου δ Π]Ὺ τ οαϊδίοα. 
ψασγίοιιβϑ υροίῃεβεβ αν θθθῃ ζοστηυἱδίεα 858 ἴο ἰῃ6 ΨΑΥ ἴῃ ΜὨϊΟἢ 

ἴῃς δοζοϑβϑίίς βδβοᾶσηβ ἃ ρασί οἱ ἴῃε βοοϊς οὗ Ναῆυμ). [ἰ ροεθβ ὙΠ Π- 
ουξ: βαγίηρ πὶ (6 υῃΐοῃ τνβ ἀεἰθοσγαΐα σαίμοσ ἴδῃ δος θηίδὶ. 

Βυϊ, ν5 ἴῃ δογοβς 85 1 πον 8.84 15 ΟΥΙΡΊΏ ΔΙ τυτὶτίθῃ 85 8 ἱπίγο- 
αἀυςὔοῃ ἴο Ναμυα ἢ ΟΥ νγ8 1, (δου ρῃ πύθῃ ἴοσγ (Π18 ρύγΓροΞβο, 

1ΒΠΟΤΟΌΡὮΪΥ τανϊβοὰ δὲ ϑοιηθ ἰδίοσ ἀδίε Ὁ Ὲ ΟΥ̓δραίη, 5 ἰΐ ἃ Ῥοθι 
ἰουηά τοδαγ δἱ ῃδηὰ δηὰ ἑοσοεὰ ἰῃἴο [18 ϑεσνίος ὈΥ ϑοῖῃβ δα οῦ ΜΏΟ 
[Δ1|δἀ ἴο δρργεοΐϊδίε 118 δοσοβς ἔοσγα 3Ῥ 7ἡ ΤὮδθ6 αι 6508 σδηποῖ 

θὲ δηϑνογεὰ τ] ΔΗΥ Πἰρῃ ἄερτεα οὗ ἀϑϑυγαηςα; υΐ ἴῃς Ιαϑὶ 

ΤΑΘΠΠοηΘα ΠΥΡοΙἢ 6515 566 15 (ἢ6 τηοσγα ᾿ὑκοὶγ; ἴοσγ πε ἱπιτοἀυοοῃ 
ἀο68 ποῖ Εΐ 5.610 ΘΠ ΕΠ} γν6}} ἰο ανα θθθῃ ταδᾶς ἰο ογάβγ. 

Ετοσὰ ἴΠ6 τοιηδίπάογ οὗ οἢ. 1, νἱΖ. νν. “1:5, ἃ ρογίοῃ οομβϑηνς 
οἵ νν. 35. 15. 16 19 το ἈῈ ἰοϊποα ὙΠ σἢΔΡ. 2 ἀπά 58εἰ 5:46 ἃ5 δῃ ἱπίεγ- 
ΡοϊΪδοῃ, ΜΏΙΟἢ Ὀαίδηςεβ ἴπ6 ἑἱογοροίηρς ᾿παρστηθηΐ ρου [6 Πμοδίμθῃ 

ΜΠ δῃ ἀπηουποοιηθδηὶϊ οὗ ἀΕ] νοσδηςα ἴογ ἴῃ 6 Ρεορΐε οἵ ἀοά. ΤῆΘ 
δερυΐπα ΝΑΒυηλ ἢγϑὲ ἀρρθᾶγϑθ ἴῃ 1.16 χ' δ᾽ ὙΤΉΪΒ, ΒΟΎΘΨΕΓ, 15 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἴο Ὀ6 δοςερίοα 45 ἴπὸ οὔ ρίηδὶ ορεηίηρ οὗ (6 ὑσορῆθου. Ιί 
15 ΔΙἰοροίμεγ ἰοο δογαρί δηὰ Ὀγοκοη. ὍΤπα ῥγορὈ  Υ 15 ἴπΐ ἴῃς 
δοζοϑβϑίίς [88 αἰβρίδοεα βοῦς τηδίθγίδὶ ψΠοἢ ἰοσταθα ἴδε οὔρίηδὶ 
Ῥερϊπηΐηρ οὗ (6 ΡὈγορῆεου. 
ΤΠ6 ΟἿΪΥ Οἶδε σ οχίγδηθδοιβ τηδίίογ ἴῃ (ἢ6 ῬΟΟΚ 158 ἰουπὰ αἱ ἴῃς 

ΟΨΕΓΥ͂ απ, νἱΖ. 4.8.1. ὝΠΕθ6 νοῦϑοβ ΜΈΓῈ βυθρεοίοα 858 ἰδίογ [ἤδη 
(ῃ6 τεϑὲ Ὁ Ὗνε.; δῃηὰ (86 ἕδος ἴπαι {ΠΕῪ 5εεῖλ ἰο τεῆσδοϊξ ἴδ [4]] οὗ 
ΝΙΒενθῆ, ἰορεῖμεσ ἢ {πεῖν νατδϊοη ἔγοπι {π6 5|Γ. πόστὴ οἱ {με ῖγ 
ςοηΐεοχί, ΓΔ Κ65 ἰΐ ρσόθδῦ ]ς [μὲ ε. βυβρεςίεα (Π6 ἐτπἢ. 

Οπεα οἰδοσ ρογίίοῃ, νἱΖ. χ'"-27, ἢ85 θθϑηῃ βυβρεοίθα οὗ μανίηρ Ῥδθῃ 
8] εοἰεα ἴο ἃ [πΠογουρῇ πο υκίηρ ονεσ ἢ ὙὨῊΘ στουπαβ δ]]ερεά ἴῸΣ 
[15 ϑυϑρίοϊοη τ σα (1) ἴῃς Ργο ΔΌΣ ΠΥ (πὶ [86 οΥρίη δ] τρθῖτα τγὰ8 

εἰερίας, (2) [86 1ῃεοϊορίς8] οοἸουγίηρν τ ϊοἢ γὰ8 ἰπουρῆϊ ἴο ΤΕΟ8]]} 

ἴῃς 80 υ]ς οὗ Ζεκῖοὶ. Βυϊΐ [π6 ομἷγ [ῃποθοϊογίοδὶ οἰθπθηΐ ἰη ἴῃ6 Ρᾶ5- 

58 ΡῈ 15 ἴῃ 5πἰδίδιηθηϊ ἰδὲ ΝΙΊΠΕν ἢ 5 ἀονῃ [411] 15 ἄτι ἴο ὙΔμνγ  ἢ 5 

ἰηαϊρηδίίοη ἀραϊηϑὲ ΒΕΓ 51ὴ8.0. ΤὮς ἰδαςοΐ παῖ 6ἰβενῃοσε ΝΑΒυΠ) 

4 90 ε.. {90 Νον., Ὦτ., να Η-., Κοηποῦν. 

1 ΝνὶζΖ. Ὁγ Βυ. ΕΔ. (4οο:); δυϊ τῃ6 Ῥδδεασχο γε πηδίη5 Ὁποἢ δ] εηρεὰ ἰη ἢΐ5 Οεςολ. (τροῦ). 
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ΒΔΥ5 ποίῃίηρ αἸΓΕΟΠΥ δρουΐ Ὑδῆνε ἢ 5 ραγί ἰπ ἴῃ6 Ρυηὶϑητηθηξ 
ΒΌΓΟΙΥ ἀοεβ8 ποῖ Ῥγοιτοἱς ἷπα ἔσομὶ βρεδκίηρ οἱ ἱΐ ἤδγα, ββρθοΐδ ]ῦ 

ἴῃ νἱενν οὗ (με ἕδος (δαὶ [6 ἰάδα 15 οὔθ σμαγδαοίοσβες οὗ 811 σεῆυ- 

ἷη6 ΡΓΟΡΠὮΘΟΥ. 
Αἰοτηρίβ ἴο ἀἰβϑοῖνα Νδῇῆιπι ἱπίο 115 οὐἱρίη δὶ οἱοπηθηίβ δηὰ ἴο 

Τοσοηϑίγυς! [Π686 ἰῃ ΠΟΙ ὈΙη8010η8 ὙΏΟΪΙΥ ΠΟῪ δηα γδαϊςδ ]ν αἰ βεγ- 
επί ἔτοπι [μδὶ ἰουηὰ ἰη ΑΕ πᾶνε Ὀδεη τηδάς ὈΥ Ηδρ. δηὰ Ηρί.. 
ΤῊΒ ἔοστηεγ γεραγάβ οἢ. 1 85 μβανίηρ θδεη οοηϑαςιεα οἵ ἔγο ἀἰβος- 
δῃΐ βθοϊίοῃβ, νἱζ. 15 δηὰ 20:15 ὙΉδθ6 τ γῈ ποσίκοὰ ονοσ δηὰ 
οογηθηίθα ἰοροίμοσ ὈΥ τ" 286. (8. 2 δῃηά 4 Ηδρ. ἀδβοΐδγε ἰο θὲ 
Ἰηἀερεηάεηίΐ οὗ οἰ. τ δηᾶ ἐδ. ἱπάἀερεηάεηϊ οὗ [με οἴδεγ, ἴῃ ἴἄγες 
ἙοΒδρίοσβ μανίηρ θδεῃ ττι ἴδῃ ὈΥ ἴῆγες ἀἰβεγεηὶ μδη ἀ8. ΤῊΪ5 υἱὸν 
Βη45 πο δάεαυδίε βιρροτί ἰη [ες ἰεχὶ δηά 18 οἰϊεα ΣΔΘΓΕΙΥ 88 ἃ οὐτὶ- 
ΟΒΙ οὗ ἱπίογρσείδοῃ. 

Ηρί. ἀεβίσηδίε5 ἴΠ6 ὈΟΟΪΚ 85 ἃ Πτυγρῖςαὶ ςοἸ] ες ἄοη οὗ ἰου ΡοεΙΏ5, 
[6 ἢγϑι ὕνο βεϊοηρίηρ, ἰο [ῃ6 Μδοοδθδοδῃ ρὲ δηὰ ἰῃε 1αϑί ὕνο ἴο 

1Π6 ἀδγϑ ἱπηγα θα δίο Υ ῥγεσθάϊηρ (πα [4]1} οἱ ΝίΠονεἢ ἴῃ δοό Β.... 
ΤῊΣ τρδίθγ18 θεϊοηρίηρ ἴο (ἢ 6 ἔοΌΣ ροδπὶβ ἃγὸ: (1) ττ ἢ; (2) 4 
112. 16. .,ΧϑἍἕ 1132. 15 “,. ῳ 455, (φ 42 8.,δλιν5. 80. 6.88. 7, 9.12 Τῃ βυρροτί 

οἱ [πῖ8 Ἔχ γδογα πασῪ δοιρευεγεονιομί, ποῖ ἃ βηγεά οὗ ἀγγυζηθηΐ 15 
ΡῬτοβεγοά. ϑοιηδίίηρ τρογα ἴΠΔὴ ἃ τροσα ἐῤσέ ἀϊχὴ 15 ἠδοάδα ἴο 
ΓΟΠΟΘΣ ΒΟ ἢ ἃ ΡΓΟΡΟ58] τ ΟσὮΥ οὗ βεγίουϑ οοῃϑβίἀογδαίου. 

15 Ῥοείίο ον. 

Ἐοὸγ [ῃε Ἰαϑὲ (ΙΓ γεᾶγϑ, ἴδ ροεῖς ἔοτγτα οὗ οἢ. ᾿ 885 Ῥδθὴ [ῃ6 
Βυ )εοῖ οὗ τερθαϊθα οοηβιἀδγαϊίζοη. ὙῊῈ Τοιδίηογ οἵ ἴμ6 ῬοοΚ 
45 τοοεϊνεα σεϊδένεϊγ 1{π|6 διἰεμοῃ. ΒΙοῖ. ἢγϑὶ ργαβεηϊθα ἃ τγε- 
οοηϑίπιςοῃ οἱ εἢ. 1 5ῃονίηρ 115 δογοβίς ἍἽμαγδοίεσ. ΒΥ δὴ ἴῃ- 
δεηΐουβ θαΐϊ ζδηο Ὁ] τροϊμοά, ἢς ἰουπὰ (δ6 δοζοβέίς οοπιρεἰθά 
ἢ Ὁ 9 (υ. [Ο] νης οοτασηθηΐδυγ). Οὐκ. δραπαοηθὰ ἴδε 
αἰζεπιρὶ ἴο ἀἴϑοονεγ ἴῃ6 σοπιρεία δἱρμδρεῖ ἴῃ [86 ἰμ 114] Ἰοι (6 Γ5 οὗ 
[δε 1ἴη68 ἴῃ νν. Ὁ δηᾷ, οἡ (δε 4515 οἱ ΝΥ ε.᾽8 οἰἱπλϊηδίίοη οὗ 113-15 χἢ 
ἃ8 Δ ἰηϊεγροϊδίίοη, Ὀ]αΖεὰ ἃ πδν ρϑίῃ ὈΥ σδυτγίηρ ἴῃ6 δογοβῆς οἡ 
[Ὠγουρἢ οἷ. τ δηὰ ἰηίο ἴῃ6 Ὀερφίηηίΐηρ οἱ (ἢ. 2, 115 οοηϑςυοηξ 6]6- 

4Ίη ΖΜΟ. ΧΧΧΙ͂Ν (1880), ςςο 5.; εἰ ι]αγῖν δἷϑο ἰῃ Οαγμέμα Ῥ᾽ εἰεγὶς Τοεςσνονὲ τεείσ ίοδ 
(1382), αῃὰ οἡ νυ. 7-.0 ἰῃ Ζείεοδνί [ὧν Καιδοῖ. ΤἈεοϊοξίε ἴος 1886, ὑΡ. ςςο ἥ.. 

116 ΖΑΙ. ΧΙΙΠῚ (1803). ᾿ 
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ταθη 5 Ῥεΐηρ τ᾽ 9. 15. 16.21.8 ΤἢΪ5 Π6 7 {Γ4}] νγὰ8 [ο]ονγεὰ ὈῪ ΒΙςΚ. 
ἴῃ 815 ἰαίαϑδι ρυδ]οδοη οἡ ἴῃς 5υν]εςῖ,Ἐ ὰϊ τ ἃ βϑοσλεννηδί α1- 
ἔεγεηΐ διτδηροσμεηὶ οἵ ἴῃς σηδίεσί!β, νυ. Ἶ5: 329. ὦ μβεΐηρ ρμἰαοοά Ρ6- 
ὕνεεῃ νν. " δηὰ ὃ δηἃ βϑοπηδ π6 ν γεδΐηρβ βείηρ ργοροβεά. Οὐκ. 
ἴῃ ΤΌΓΩΤ δοςερίθα βοὴ οὗ Β:οἷκ.᾽8 τῃοαϊ βοδίίομβ δηὰ Ξυρρ] θὰ ἰΒς 
τα ἰββίηρ 2 πὰ Ὁ 11πε5 οὗ ψίοῖ ἢς μαὰ ἀεβραίγεα ἰῃ 1893. Νον. 
ἷῃ δὶς ἢγϑὶ εἀὐϊίφη (1897) δοςερίε ἰῃ Ἵβϑϑϑῆςα ἴπ6 σοῃο]ι 5105 οὗ 
σικ. δηά ΒῸΚ.Ὶ δν. (1806) ἀπὰ Ὠγιᾧ Ῥοΐῃ δϑϑυτηθὰ ἃ βοερί- 
οδὶ διτπᾶς ἰονγαγὰ (6 οχιβϑίθρῃηςθ οὗ 8ὴ δοζοβῆς; ψ ἢ 16 ΟΑϑῃ. 

(1898) τεοορῃηϊϑεά ἴῃς ἰτᾶς65 οὗ 8 δ ρῃαθεῖοδὶ δυτδηρογηθηΐ ἃ8 [8 Γ 
8ἃ3 τ, ΒουρὮ αυσδιίοηΐηρ [6 βυισοδβ8 οὗ ἴδε ρῥγεοβάϊηρ οογίβ ἴο 
Γεβίοσε 1. ὅγε. (1898) ρτδηϊδὰ {π6 δἱρῃαρεῦς βίιγυςίυγε οὗ νν. ὅδ, 
Ὀυΐ ἀεηϊεά ΔηΥ {γΠοσ ἴγαςς οὗ 1. ΡῈ Οταυ 7 δα εα [6 εχίϑί- 
Θῃ60δ οἵ (Π6 δοζγοβᾶς (Ὠγουρπουΐ (ἢ. τ δηα οἡ Ἰηΐο οἢ. 2, Ὀυΐ τεραγάοά 

αἰ(απιρίβ ἴο γοϑίοσε ἰΐ θεγοηὰ 1 48 ΠΟΙ σοη͵εοίυγα! 1 δεν. 
1ἰκοννβα ἀρδηἀοηρά (δε εθοσί ἰο γεϑίογε ἴῃ6 δογοβές βεγοπὰ χἣ, ὑυΐ 
ἀεοϊατοά (πὶ ἰδ τυγίῆπι μονα (δὶ [6 δογοβϑς νὰ8 ποῖ Ἷοῃ- 
πυρά ἰῃ οἷ. λιδ Ασα. (1901) ργεβεηϊεά ἴῃ νἱενν (μδὶ ἴπε ὑγεϑ- 

Θη08 οὗ ἴδ6 δογοϑβίίς 15 ἀυ ἰο ἴῃ6 ψόσῖ οἱ ἃ γοάδείοσ, ψῇο αἱϊρά ἱξ 
ἴτοπι ΤΩΘΙΔΟΣΥ Ὀαΐ ἰογροί ἴδ6 Διο Γ ραγί οἵ 11 ἰορείῃοσ ἢ 115 οτὶρ- 
πα] ογάδσ δηὰ ἴδε ἕδος (Πδὲ ἃ νγὰ8 Δῃ δογοϑβίίς; Θοῃβθα  6 ΠΥ 1 οδῃ 
Βα ΓΘοοΟνΕΓΘα ΟΠΪΥ ἴῃ νυν. 515. Ὁ δὰ [Π6γα ΟὨΪΥ ὈΥ αϊηΐ οἵ τουοΒ 
οὔδηρε οὗ ἰεχί δηὰ ἰταπβροϑβιίοη οὗ νογὰβ δηὰ οἰδυυϑε8. Μαγί 
(1994) ἴοο 11πλϊ15 ἴῃ δοτοϑβίϊς ἰο νν. Ὁ δηἃ ἀθοΐδγαβ 1: ἰο θ6 ἃ ἴογϑβο, 
ἴΠ6 Ὀαΐδηςς οὗ ψΕὶςὮ 15 ̓ γγοεοονογα ΡΨ δη Η. στοηον8 ἴῃ6 δἵ- 

ἰεπιρί ἰο ςοτηρίεία ἰἢ6 δογοβιίς τ] πίη τ5--ἀῦ, θὰΐ [6 τηδὴγ νἱοϊοπΐ 
ΕἸ ἢ ἀδίοηβ δη ἃ ἰγδηϑροϑι οη 8 ἱηνοϊνεα ἴῃ ἢΪ5 γεοοηϑίσιςίίοη οὗ 
ἴῃ Ἰαιἴογ ρασγί σρδυῖκ 15 εβογί 858 ΟἹΪΥ δὴ δοδάδδῃνο Ἵχογοΐϑδ. 

ἴῃ [86 [0] ον σοτηγ θη ΔΎ, [86 δογοϑβς 15 σδυτΙ α ΟὨΪΥῪ ΤὨγου ρα 

4 Βείίγᾶξε ἐμ τεημἶἔ!. Μογ Δ (1894). 
{ δολδῥίπης ὠνά Οκαος (1804), ΡΡ. το2 |.. 
Ζ 850 δ'9.ο Ηδρ. Ῥιαῖνε Να. (τροο) διὰ ας Βιεδ Να. (1902). 
δ 1 ἔσρῥος. Τ. τ8ο». 
4 ὅ0 8.0 Νον 3 (χρ003); 1δῆσ, ΖΑ. ΧΧΥ (τ:ρος), σγ)4 Ἀ. 

Ἡ Ἐχρ. ἴοξ 1τϑοϑ, ὑρ. 207. -220. 

41 50 δἷοο Κοοηδαν ἴῃ 8. ατἱ. Ν᾽ οὔνπνε (τροο)ὴ. Ὦγ. (1906) ἰοἰϊονεβ ταν 5 τεοοῃείγιςοῦ 

οὗ νν. 3.3, θυϊ ᾳφυειίίοια ἴ86 δοζοβἕς Ἵεἰδασδοῖοσ οὗ γυ. 1048. 
 Μεγίεενο διεδέεη (τοοτ). 

τ 90 1.0 Ηρί. 7]81, ΧΧΥῚ (100)) δοιὰ ΖΟΜΟ. ἹΧῚ (1ρο7), 27) 5-ογ; ϑ:κ. (σροϑ); Ὠυ, 

(1910). 
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τἶο Δῃ [ῃ6 τοσοηϑίγυςοη 15 ΞΘ 5ίδπ 4}}Υ [Πδἱ οὗ συηκ. 8 ἐμλοη θά 
ὉΥ Βίςοκ., Μαγίϊ, εἰ αἱ.. Ἡεχαπηδῖοσ τγίῃτα ῥγενδ 8 [γουρδουΐ 
(ἢ15 ροδζ, ἢ [6 σξϑυγα δἰϊογ ἴῃς [γα Ἀεὶ, Ἔἐχοερί ἴῃ]. 1 ῃοσο 
1 Ι[ΟἹ]οννβ ἴμε ἑουτίῃ Ρεαί. ὙΠδ ροδῖὰ γὙὰ58 ρεῦῃδρϑ ογρδῃ ϑεα ογὶρ- 

π4}}Υ 1ηΐἴο 5[Γ8. οὗ 5ἷὶχ 11η658 δδςῇ, Ὀυϊ ποιῃϊηρ σεγίδϊη σδη ΡῈ ρδίῃ- 
ογεὰ ἔγοσῃ [6 ἔγαρτηθηΐ Ῥεΐοσε 15. 

ΤΠε ροείϊς ἴογτη οἱ Ἷἢ8. 2 δῃηὰ 3 γειηδίη8 ἴο Ὀ6 σοῃϑιἀεγεά. 
στενα (1793) ὰ5 οἣδ οὗ ἴῃς ἢγϑι ἴο ἰγεαΐ [06 ῬγορῇῃθοΥ ἃ58 ΡοβίγΥ. 

Εἰςμ. (1816) ἀττδηρεα ἱΐ ἴῃ 81:8. Ῥοείίοδὶ νϑγβίοῃβϑ ψεῦε οβογοὰ 

150 Ὁ 78 (1820), Νεν. (1836), Α. α. Ηοεϊοπηδηηι5 (1842), ὕτα. 
(1844), Βτειβοβηοῖάεσ (1861) δπά Ἐτ. (186)). Βυϊ ποῃδ οἵ ἢ 656 

Πα ΔΗΥ͂ ἱπκ)ὶηρ οὗ ἢ πδίυγε οὗ ΗΘὉ. πηεῖγο. ἴῃ σϑοεηΐ ὕσησβ, Βυ. 
885 ροϊηϊεά ουξ ἰῃς οχίβίοεπος οὗ οἰερσίας ΓὨγτΠ τ ἴῃ οἢ 5. 2 δπᾶ 3.Ἐ 

Ἐσύ. σοηἰ υΐϊοά ἃ δία γ οὗ [86 ογδοῖς ἴῃ 1τἶ2: Ὁ χἕ- “16 σοποογηίΐηρ 
ἴῃ6 ροεῖίς ἔογμῃι οὗ ψῆϊςἢ Πα 58814, “ἴθ ΜΏΟΪ6 ὈῬΤΟΡΏΘΟΥ ἰ5 νυ ίθῃ 
ἴῃ 1168 ΟΥ̓ στίχοι, ἐν ΕΓ στίχος σοπϑἰϑιηρ οὗ το οἵ ἴῆγες κῶλα. 
ΑςοογάϊηρΥ πε ἰουμά Ὀτεηΐν στίχοι, οὗ ψ ὨΙΟΝ Τουτγίεοη γε σοσὰ- 

Ροββά οὗ ἵἴνγο κῶλα δδςῖ, ἔνε οὗ ἴῆγεα κῶλα δβδςῇ, δηὰ ομδ οἵ ΟὨ]Υ͂ 

οὔ κῶλον. Βυΐ πε ὑπονθηπ685 οἱ ἴπ6 κῶλα, ὙΠΟ ἢ Γηρα ἴσγοσῃ 
ἴῆγες Ὀδδῖϑ ἴο ϑἷχ ἴῃ Ἰεηρίῃ, γο 8 [18 δυτδηρειηθηΐ οἱ ΔΩΥ ταδὶ] νδ]6. 

ἴῃ Ἰοοὶ, δῖδεν. διτδηρεα 2᾽ ὁ ἴῃ ρεῃίδπιείογβ, [Ὁ] ονίηρ Βυ.᾽8 Ὠἰηΐ. 
ΗΔ». (1902) γγὰ8 ἴῃ6 ἢγϑβί ἰῃ γεσθηῖΐ {πη65 ἴο δύσδηρε ἴδε ψἢο]6 ὈοΟΚ 
8ἃ8 ΡΟΘΥ. ΗΪ5 58.Ὁ. διγδηρειηθηΐ ἴῃ μαζί οοϊηοθ8 τ τ ἰμδΐ ῥγο- 

βοηϊθα ἴῃ [15 σοῃλιη Δ ΓΥ ; 6. σ. ἴῃΠ6 ΠΌΡΕ, οὗ 55. ἴῃ οἢϑ. 2 δηὰ 
4 15 ἴδε. Ξ8π16 ἰῃ Ὀοΐῃ διτδηροσηθηίβ δηὰ (ἢ ἢγϑί δη βεςοηά 5:[5. οἵ 

«ἢ. 3 ἱποίυάε ἴῃ βᾶτηθ πηδίςθσα]5 ἰὴ ὑοΐῃ. Βυΐ ΗδΔρ.᾽8 τεςοῃϑβίγις- 
ἤοῃ 5 βυν)]εςὶ ἴο βεγίουβ οὐ ἰςῖβπλ δὲ βϑανοσαὶ ροϊηΐβ; 6. γ᾿ 255 Ἵδῃ 
Βαγάϊγ μὲ πιδάε ἰο γἱεϊὰ ἔνγο ᾿ΐπε8, ποσ δ ἴουγ; ποῦ σδῃ Ὁ Ὁ" δὶ 
Ἴ"ΝδΟ χὰ» ΤῊ (249) θὲ αἀϊνϊἀεἀ ἱπίο ὕνγο 11π65; ΠΟΣΊ 15 ἰΐ δᾶϑύ ἴο 
δεν [6 ργεϑθηςε οὗ αἰπηείεσ (35) δηὰ ἰοἰγαυγθίοσ (319) 11π65 ἴῃ 
[6 βγη 531Γ. ἴῃ ἱτηπηεαϊαΐς ᾿υχίδ ροϑι ἤοῃ (50 α5οὸ ἰῃ 3). Μαχί 
(1994) βπ 445 οπα βδϑνθῃ-} 6 81. ἴῃ αἰθρίας γτγίμπι ἴῃ 1"2- 15. 16.223 ληὰ 
ΟΥ̓ΡΔΗἶ865 τ: 16 αἱ 5-χ19 ἴηἴο ἃ 56 γί6ϑ οἵ ἔουγ-]η6 5.Γ5., Ὡς ἢ 85 ἃ 
τυϊα ἐχῇτοὶς τη6 8απὶὸ οἰθρίας σταονοσηθηΐί. Βυΐ [18 δάμογεηοα 
ἴο ἴδε ἴουτ- ες 5.Ὑ. 18. ροβϑβϑίθ]8 οἡἱὺ δὲ (δε οοβὶ οἵ ἀϊβγεραγάϊηνσ 

4 Εἰγεὶ ἰ ΖΑ. 11 (1882), 3.ς; αἷ5ο ἰῃ ἘΔ. 1262 διὰ (δῆ. Ὁ. ορο. 
ΤΡΘΒΑ. ΧΧ (1808), 1:η3-ὃ5. 
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Ἰορὶςδ] σοπεἰηυΐγ. ΤὨΕ βιυαγ ΌΥ Ηρί. (1907) 5 ναϊυδθῖα ἠοῖ ἴογ 
(5 ροδῖϊς δηδὶγϑβίβ δῃηὰ δυγδηρεσηθηΐ ΜΏ]ΟΝ ΔΓῸ ΔΥΌΙΓΑΤΣΥ ἰπῃ [Π6 6χ- 
ἴΓεσαα (υ. Ὁ. 270), θυϊ ἴον (ἢ6 ἸΔῺΥ ᾿ἸΟΧΙσΟρτΑΡΪοδ] δηα ργαπχηγδῖ- 

οὶ Ηἰη5 ἴἰ οοπίδίη5. 9:1. (1908) αἰϊεπιρίβ πο 8.Γ. 88 γ885, Ὀπΐ 
ῬΣΙμ 5 ἢΪ5 ἰοχί 1 τοί Γ1ς8] 11π68 δα ἱπαϊςαΐο5 {πο ὶγ τα οί τῖςδὶ σμᾶγας- 
ἴεγ. Ιη (ἢϊ5 [25Κ, ἢ6 18 ὉΠᾺΘΣ ἢῸ σοτηρι 5οη ἴο ργοάᾳςε 11π65 σοη- 
ἰοστηΐης ἴο ἃ υηϊίοστη τρεί τς] βίδηἀδγὰ; θαϊ, ου {π6 σοΟΠΊΓΑΓΥ, ἴῃ 
4. ΟΣ ΘΧΔΙΏΡΪΟ, Ρουτη 5 ἴπ6 ἀρρδᾶγαδηςς οἱ δερίδπιοίοσ, αἰπχδίοσ, 
ΕΠΠλοίοσ, Βοχδιηδίοσ, ἰθιγασηοῖοσ δηὰ οοίδιηοῖοσ ᾿ἷπο5. ΤῊ Ϊΐβ 5. ἴο 

ἀἰβγεραγὰ 4}1} Κηονσι ἰδν5 οἱ ροεῖΐς ἔοστη δηὰ ἰηἰτοάυος οἤδ08. 
Ἀι. (1910) τεσορηῖϑο8 [η6 οἰοερίας τηοίσε ἴγουρπουΐ οἢ8. 2 δπὰ 

4 8ῃη64, κε Μαγίϊ, δρρ]ῖεβ [86 βίδηδασγὰ οἱ (86 ἴουΓ-]π6 51Ὑ. σοη- 

5 5ἰδη γ (Ὠτουρῃουξ [δ6 ῥγορῃεοῦ. Ηβ, Βονανοσ, βϑεουγεβ ἴΟῸ 
ἴουτ-] 6 5.Γ5. ἔγοπη 2κἿ ψἤοτο Μαγίὶ ἢπᾶάβ ΟὨΪΥ ἴἤγοα, ὑνχὸ ἔγομτ 
αἰ" το Μαγί1᾽ 8 οῃϑ, δῃὰ ἴζσγθα ἔγοσλ 4.  1Ἢὁὸ Μαγι 8 ἴγο. Ηἰ5 δῖ- 
ΓΑΠΡΟΙ Θηΐ 4150 ἱπνοῖναβ ἰγαηϑροϑίηρ 3.5 ἴο 1ο]]ον 4.58, 

ἴῃ [ἢ6 τϑοοῃϑιίπισοῃ οὗ ἴπΠ6 ροδίς] ἴοττῃ οἱ τ᾿ 3-- 2 ῥγοϑεηϊδὰ ἴῃ 
(158 σοτασηθηΐδσυ, ἰῃς ἰεχὶ 15 αἰν! δα ἱπΐο ἴῆτεος βεςοη 8, νἱΖ. (1) 
12. 15. 16..2. (2) 11." ,ἱ. 5:18 (4) 24ἢ ὍΎΠε Βγϑὶ ἰβ οὐτηροβοά οἵ 
ἃ 5'ηρὶε εἰρῃι-η6 5.Γ. ἴῃ δἰτηοϑί ρεγίεςϊς οεἰορίας γγίθα. Τἢς 
ΒΕΟΟΠΑ ΟΟΙΏΡΓΙ565 ἔνα 5ίγβ., ἰῃ6 ἢγϑί ἔθ Ὠανίηρ 5ἷχ 11π65 δδοῦ δηὰ 
(86 ΒΓ ομθ ΟὨΪΥ ἴῃγεθ. Ηδσο εἰερίας σγίῃπι γανε8]5 1561} ἴῃ 
τ 23. 1. δ. 9. 12. 15. (ἢς γΑΓΪ ΔΗ 5 ἔγοπλ (ἢ 58 ᾶγα ἰδ γαυηθίοσ δηὰ μοχ- 
Δοῖοσ ᾿ἴη68. ἴῃ {πὸ (Ὠἱγτὰ βεςσὕοῃ, 5ὶχ 518. Δγὸ σοηϊδὶποά, ἢᾶν- 

ἷηρ 8.6.6.6.8.4 1'η65 οϑοῖ, ἰδβουρῃ [86 δηδ] 5.Γ. ΔΥ δῈ ἃ ἰδίεγ 
δοοτθοῃ (ν. Ρ. Δ69). ΕἸερίας τγίμπι γαουγβ ἤδγα ἴῃ 3ὉὉ- ὅ- δ. δ8. 
11. 12. 14. 1δ. 18. 10. (ἢ χρηδίηΐηρ 11η65 ἃγὰ Τἢ]ΘΗ͂Υ ἰοἰταγαοίοῦβ ἀπά 
Βοχδγηθίεγβθ ἃ5 ἰῃ οἢ. 2. Τὸ ογϑδία εἰερίας σγιίῃηη οο 556 ΕῪ 
ΚὨγουρποιυΐ οἢ8. 2 δηά 32 ἱηνοῖνεβ ἃ ἱγεδίπηεηΐ οὗ ἰπῃ6 ἰεχί ψὨΙΟΝ 
ἀοεβ ἀεβρὶίε ἴο 811 ϑουῃὰἃ Ἄςδηοῃβ οὗ ἰεχέιδ] οὐ] 251}. 
ΤΒουρῃ ἴῃς σγίῃηι δηὰ σηείσε οὗ Νδῆυηι ἀγα ηοΐ 80 βπιοοίῃ δῃά 

ΤΟρΟΪΔΓ 845 15 [6 οαϑ86 1 θοὰς ΗδΡ. Ῥσγορμείβ, γεῖ ἰῇ ϑογηδ γὸ- 

βρεςίβ (ῃς ΡΟΘΙΓΥ οὗ Νδῆυχα 15 απϑυγραβϑοά ἴῃ ἴῃς ΟἿ... Ηἰ5 ἐχςεὶ- 
ἴεηςα 5 ποῖ ἴῃ 50 ΠΤ οἱ [μβουρῃΐ, ἀερίδ οὗ [εο]ηρ, ρυγν οὗ 
τηοῖνα, οἵ ἰηβίρῃϊ ἰηἴο ἐπι δηὰ 116. 1115 γαίῃ γ ἴῃ 15 ἀθϑοῖρ- 
ἔνε ρόογγεσβ. Ηδ [88 δὴ Ὁῃοχοο ]εα σΑΡδΟ ἴο ὈΓΐηρ ἃ βἰυδοη 
υἱν]γ Ὀείοσγε ἴμ6 τη 5 αγθ. 1:5 οοηϑβίγιςτνε ἱπηαρὶπδίίοη ἰδ Υ5 
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Βοϊά οὗ [86 σομίγαὶ εἰθπηθηῖβ οἵ ἃ δοθῆ δηὰ ψἱ το 501. ἐπα ΡΟ 
δηα ῥ]οϊυτοβα 6 ΡὨΓΑΘΘΟΪΟΡΥ γοςτοδίαϑ 1ἰ ἴοτ ἢΪ8 γεδάθσβ. Ασςουγαίς 
δηὰ ἀεί! ΟΡ ϑεγνδίίοη 85515{5 ἴῃ ίνίηρ Πὶ5 ρἰςζαγεϑ νεγ βΠτυά6. 
Γοσίὰ ΤΡΒῸΥ 5414, Κ “Ἐχ οἵηηΐδυβ ταϊηογί 5 ργορῃθΕ]8 ΠδτηΟ 
ΥἱάθίυγΓ δεαύδγε 50] τϊ δίεπι, ἀγάογεῃ εἴ δυάδοεβ βρίγιυ5 Ναὰ- 
Ὠυπλ. . .. Δρραγαΐυβ δα Ἂχοϊάϊυτη Νίηἷϊνδε ο᾽υβαυς ἐχςοαἱ ἀ6- 
ΒΓ Ρο οἵ διῃρ! ]βοδῦο δγάθῃ1551π|18 οο] συ 1.5 ἜΧργ τυ οἱ δά- 
ΤᾺ ΓΑΔ Ὀ ΣΙ Θηλ μαροῖ ον θη 8π| εἰ ροηάι5." ΤὨτγουρῇ ἴΠ6 ΠΟΪ6 ϑοθῃς 
ἴμεγα τῆονο8 ἃ πὰρ ΤΥ ρῥαϑββίοῃ δηὰ ἃ στεδί Ἰου σης ΠΠ| [6 ΠδΓ- 

ταῖνε ουἱ οὗ ἴ[ῃ6 σοτημηοηρίδοα ἱηΐο ἴῃς πλα͵οϑς δηὰ τδκο οἱ ἱΐ 

δῖεαϊ ᾿Πογαίαγε. 

δὃ2. ΤῊΕ ΤΙΜῈΘ ΟΕ ΝΑΗΌΜ. 

ΤῊδ ὉΡΡΟΣ τ ἴοσ (ἢ6 ρεῦοά οὗ Ν δι᾿ 8 ΔΟΌνΣΥ 18 ἐϑίδ Ὁ] 15ῃ θὰ 
ὈΥ 325. ΤῊε [4]] οἱ ΤΉΘΕΒ 18 ἴμογα γεΐεστοα ἴοὸ 85 δἰγεδαγν ραβδὶ. Βυϊΐ 
ΤὮΘΡ68 βιβογεα τόσα ἴδῃ οηςα δἱ ἴῃε ἢδηᾷβ οὗ Αβϑϑυγία. [Ι͂ὴ 67ο 
Β.Ο., Εβαγῃδάάοῃ δά Ἴοοπαιογεὰ [86 ψῇο]ς οὗ ἰονεῦ Εφυρί, ἴη- 
οἰυάϊηρ Μειρἢΐβ, ἀηὰ μδά ογρδηΐϊϑοά ἰἰ ἰηο Αβϑγτίδῃ ἀθρεπαθηςίεϑ. 
Τα 1158ὲ οὗ ἴδε Ἐ;Υράδη ὑγΐηοθβ 0 ϑνοσγο 8] ρίδηςσε ἴο Ὠϊπὶ δἵἱ 
1018 ὕτηδ πο 68 [6 πϑῖηδ οὗ ἴῃ6 Ῥηηςς οἱ ΤΏΘΡο5; θυΐ ΤΏΘΡ68 

ψγὰ8 ποί ἴῇδη αἰίδοκεά Υ Ἐβαγῃδάάοηῃ. Αρδίη, δρουΐ 667 8Β.Ὁ., 
Αϑῃυγρδηΐραὶ ἰοσοεὰ Τάμασία ἴο ἤδε ἰγοῦλ ΤΉΘΡ68 δῃὰ ἰδΚα ὕρ δὴ 
ΓΘ ΟΠ δα ροδιἴοῃ ζαγίμογ βου; Βαϊ 1 15 ἀου 1] τ Βοῖμογ ΤἬΘΌ68 
ἔ6}} ἰηΐο [6 μδηἋ8 οἱ Αβϑυτία δἱ ἰμδὶ ἔἶγαθ.7 ΕἸΏΔΙΪ, ἴῃ δόι 8.6., 

ΑΞῃυΓγΌΔΕΙΡΑΙ σαρτιγεὰ ΤΏΘΡε8 δηὰ οαγγθαὰ οδ 8} ἐποϊτηουβ ὈΟΟΙΥ͂ 
ἴο ΝΙίπονεῃ. ΤῊ ονοηῖ νγ5 (6 θερίηπῖηρ οὗ ἴ[Π6 ἐπα ἴογ ἴπὸ στοδί- 
εϑί εἷΐγ οὗ Εργρί δῃά ἴμε δηείδηϊ νου. ὙΠογα οδῃ ΡῈ ΠΠ{Π|6 ἀουδὲ 
θυΐ [μῃ4ἰ ΝΑΒυΠ1᾽ 8 γοίδγεηοα τγὰ5 ἴο (815 οσςαϑίοῃ, 80 [87 88 Ὑὲὰ ΠΟῪ 
Κηον, ἴθοτα γγὰ8 0 ΟἴΠΕΓ δἰίδοκ ὕὑροὴ ὙΠΕΌ65 Ὀγοσ ἰο ἴῃς [411 οἵ 
ΝΙΠονθῃ, Ὡς οἢ δοοογάβ ψ ἢ [μ6 ἀδβογ ρέοη οἵ 235. [{ 15 ἴγιθ (μδὶ 
ὈΥ 652 Β.Ο., Ῥίδη ΚΗ 1 δὰ τεγχαϊηθὰ ΤΒΘΡαβ; θυΐ 5Π6 ΠΟνῈΣ γοοου- 

εγεα ΠΕ ΤογΠΊῈΓ στοδίηθϑϑ δηὰ ἴῃ ἰγδαϊ ἤοη οὗ ΒΕΓ ᾿ΊΡΓΟΡΉ ΔΌΣ Υ 
δά Ῥδϑῃ ἱγγειηθ δ ν βῃδίζοσεά. 

ΤῊΒΘ ἰοννεσ [ἰηγϊξ ἴοσ ἴδε ρεγοά οὗ Νῆυπ)5 ργορῃεῆς τψτοτκ 15 πχθὰ 
ὈΥ [ῃ6 ἀαίε οἵ (ῃς [411] οὗ Νίπενες, ἴο ψῃὶςἢ ἴῃς Ργορβεῖ Ἰοοῖκβ ἴοσ- 

4 [6 ταχγὰ ῥοεεὶ Ἡοδγαεογωνἷ (1770), ΤΙ, 434. 

{.». Βιεαδιοὰ, ΤΠ ἐσξίονυ οἱ Ἐ47}ὲ (1905), 557). 
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ψατὰ ἢ ἐχυϊηρ οοπδάρδηςθ. Τμδῖ νὰ ἂῦὲ ῃοὶ ἀθδ]ηρ τ] ἃ 

υαἱοϊπίμην ῥοδὲ ευομέμηι 15 εἶδα: ἰἢ6 Βορε οἱ ἴῃ ῥγορβεῖ 18 ἴοο 
ξεμυΐηα δηὰ ἔγοϑῃ; ἴῃς ἀοίδ1}8 οὗ ἴ86 5βίοαρε δηὰ σοῃαυεϑδὲ ἃγὰ ἴοο 

ταϊηυΐο δηαὰ πνουἹὰ θὲ βοσηεν δὶ βιιρογῆυουϑ, ἰο 540 ἴῃ6 Ἰεαϑί; δῃηὰ 
[ῃ6 ἰοΐα] ἰδεῖς οὗ ΔΗΥ βῃηδάον οδϑὲ ὃῪ ἴῃς Κηονίθαρθ, ΟΥ Ἔνθ 50.5- 
Ρἱαίοη, (δὲ ΒΑΡΎΪΟΠ ψγ͵ϑ ἃ ἴδ τῇογα ϑενοσα ἰδϑκιηδϑβίεσ [ἤδη 
ΝΙΏΘνΘΒ πδὰ ὄν θδεὴ σψουὰ θὲ ἱποχρ ςαῦϊθ. ΤῈ ἀδία οἵ 
ΝΙΠΟνΘ ἢ 5 1[4]} 15 ἀδίοστηϊηθα Ὀγ ἴδε βἰδίοσηεηΐϊ οὗ Νδροηίάι (μδὶ 
ἢ τοϑίογεα (86 ἴδειηρὶα οἱ δίῃ δἱ Ηδίγδῃ δἰγ-ΙΟἿΓ γδᾶγβ δίίοσ 15 
ἀεϑιγιςοη. ὙΤᾺΐΒ ἀδδιτιςοη οὗ Ηδγτδῃ νγ85 δἱ (ῃ6 βϑϑτηθ Πἶπὴ6 85 
(δαὶ οὗ ΝΙΠπονθῇ, οἵ δἱ τηοϑὲ μοΐ τότε [ἤδη ἃ Ὑδᾶῦ δαῦεσ. ὙΤΒ6 
Γεβϑίοσδ ἤοῃ οὗ (6 ἰεαρὶα οὗ 51 οἼσοιστεα ἴῃ ἴμ6 (μϊγὰ γεᾶγ οἱ 
Ναβοηίάιβ,7 ἴ. 6. ς 532 Β.6.. Ηεπος (πε [4]1 οὗ Ηδιτδη να8 δρουΐ 
6ογ δηά ἰμαὶ οἱ ΝΙπονεῇ δρουΐ 6ο7 οζγ 6οό 8.Ο.. 

ΤῊΣ βρεοίῆς ροδίοη οὗ (δε ρεοά Ὀεΐγγεεμ ὅδ 8.0. δπὰ δού 
Β.Ο. ἴῃ ψῃϊοΒ Νῆυτη ῥγορ οϑίθα 18 τόσα αἰβηςυϊξ ἰο ἀειεττηϊηθ. 
Ου ἴδε ομδ ῃδηά, 1 15 υγρεά [πὲ [ἢ ΤγΘΙΊΟΙΎ οὗ ἴῃς [8]} οἵ ΤΏΘΡ65 
8 80 Υἱνὰ (πδί πο Ἰοῃς ἔπ|6 σἂῃ ἤᾶνα οἰδρϑοα βίηοα [ῃδὶ ὄβνθηΐ. 

Οἱ ἴδε οἴδοσ μδηά, 1 15 ἐνϊἀθηΐ (δὶ [6 [4]} οἱ ΝΊΠΘνΘὮ 15 (δουρῃϊ 
οὗ 85 ἱτηπλϊποηΐ δηα ἰῃδῖ [πε ἱηναβίοη οὗ Αβϑϑυτία ἢ85 δίγοδαυν θεζυη 
(4. δξεηςε, ϑοτλδ βθεκίηρ ἴο οοσηίηθ οί οὗ [μ656 δἰθσηθηΐβ ἴῃ 
ἴῃ6 ρῥἱεΐυγα νψουϊὰ ρἷδος Νῆυγῃ ἴῃ σςοηηθοῦοη ἢ [86 σγονοῖί οὗ 
ΒΔΡΥΪοΣ υμδσ Θῃ δι Δ 5}- 5 υγα-υκίη (ν. Ρ. 160). Βιυΐ (Πδἱ τενοὶὲ 
ΒρΓαδα διηοηρ 8Δη4ἃ ἱποϊυἀδα ἃ στεδὶ ΔΩΥ ΡΕΟΡΪ65, ἢ 116 [6 Ργορῆ- 
ΘΟΥ͂ οὗ Ναδιι 86οσὰβ ἴο ρἱείιασγα (ἢ [4]1 οὗ [6 οἱ 85 ἀυς ἴο ἴῃς 
ΜΟΥ οἱ ὁη6 ρτεαὶ ἴοα (2). Εὐτίμοστοοσζα, ἴΠεΓα 8 ηῸ βιιρροβίίοη οὗ 
8 50|]13η| ἴῃ [ἢ6 Γαδ Ιπλ οἱ Αϑϑυτία 'ἰη Νῆυτη 5 ἀδϑογ ρίοῃ; ἴδ6 δἵἱ- 
ἰδοῖκ 15 γαῖ! μοσ ἴσο δὴ ουϊδίάε ἴοαθ.0 Νίοσ, ἱπάθεά, νὰϑ8 ἴῃς 5 Όοῃ 

οὗ ΝΙΠον ἢ δἵ Δ}Υ {{π|Ὲὲ ἀυπηρ (ἢ6 τενοὶῇ 80 ργθοδσγίοιιβ ἃ5 ἴο γγ8- 
Γδηΐϊ δι ἢ 8 οοηῃδάεηϊ ἐχρεοίδεοῃ οὗἩ ΠῚ ἀεβίγυςοη 48 Νδῆιπι Θη- 
ἰογίαΐη8. Βδθυΐοῃ ἴῃ ἰμδἱ γονοῖὲ νγὰ8 ἢοΐ 80 ἰηίδηΐϊ ροὴ ἀοβίτογίης 
ΝΙηονθἢ δηὰ Αϑϑογτίδ 845 ὕῤροὴ ρψαϊηΐης μοῦ οὐτῃ ἱπάδρεηάεηοα ἔτοπι 
ΟΓ ἀνθ ἀοι)δίοῃ ον σ Αϑϑυτῖα. ὙὙμεῃ, ἴοο, ἢ Ναδυπὶ Βαά μαά 
1158 γανοῖὶ ἴῃ τη, ἢ6 ψουϊὰ ΒΑΓΟΪΥ Βανα δητοἰραιοα [Π6 ἀδδβίτυς- 

4 Θιεῖε οἱ Ναδοιηίάιι5, οοἱ. Χ. 
{ ΟγΠηάον οὗ Ναδορίάυ ἔσο ΑΌΌ-πδθδε, οοἱ. Τὶ 1. “8. 

2 50 «. Ζ. Ηἰ.; ὙνΚ] δε σχ24}.; ΚΟ, Εν; ΚΙ. δΧ. τριο, Ὀρ. 5οὲ ὅ.. 
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ἄοῃ οὗ ΝΙΠΕονθῃ 50 νἱν αγ. Ηδς νουϊὰ Βαανα θδεῃ συυς τῆογα ΠἸΚΕΪγ 
ἴο ᾶνε Ἴοοῃοεῖνοα οὗ Νίπενεῃ 85 Ὀεοουγίην πὸ οΔρὶ(4] οὗ (6 ΠΕ 
ΒΑΡΥΪομΐδη ρόονγεσ δηὰ ἢἷ5 [ἢγεδίβ οἵ ἀδϑίσυςοη νου ἤᾶνα Ὀδεη 

οοπμῆπαᾶ ἰο ἴῃς ἀγῃδϑν τεϊσηΐηρ ἰῃ ΝΙΊΠενθῇ. 
Αποῖδεσ ροΐπὶ οὗ σομηθοοῃ ἴοσ (6 ῬΓΟΡΠΕΟΥ͂ 15 ἑουπα ΌΥ ϑοπια 

ἴῃ ἴῃς δογιίῃΐδη ἱηναϑίοη οἵ τεϑίεσγη 4514. Βιιϊῖ 1 15 ΕΥ̓͂ ΠΟ ΠΊ6ΔΠ5 
οἷοαγ (δι ἴδοβα Ῥαγρδγίδη8 ὄνοσ ἰσου δ] 6 ΝΙΠον ἢ αϊγεςῖγ. [Ιη- 

ἀεεά, (ΒΥ 8δέτὰ ἴο ἢᾶνα Ὀδεῃ ΠΕῚ βαϊναίίοη ἴσοτι ἴἢς Μαεάδβ ἴῃ 

ό2ς Β.6. (νυ. Ρ. 163). ΝῸΣ ἄοεβΒ ΝΑδυπ 5 ἀεϑογρίίοη οἱ (Πμ6 
δἰίδοκ ὕροη Νίμονθι δοοογά γὰ}} ἢ δαὶ 5 Κηόντῃ οὗ ϑογιίδη 

τε Ποάβ οἵ ψαγίασθ. ὙΏῈ Ἰδίίεσ εσα ϑοδτοοὶυ δάδρίθα ἰο ἴῃς 
σδρίυγε οὗ τα 5 του ρῃο 5. ΟΥ̓ αϊγεςΐ 4554}. ὙΠῸ ϑογίῃ- 
ἴλη. ΒΑΓΑΪΥ ροβϑεβϑοὰ ἴ86 σοί ΠΟΓΥ σγεαυϊϑιίε [οσ ΒΟ 83η ὑπάεγ- 
ἰαΚίην. 

ΤἼδ ἢγϑὲ αἰίδοκ ρου ΝΙΠενθἢ ὈΥ ΟΥ̓ΑΧΑΓΘ8 ᾷ 5. 8.0.) 15 ἰδανουγοά 
ΕΥ̓ Βαν γα] Ὑτὶογβ ἃ5 ἔυγη ϑηηρ (6 Οσοδϑίοη ἴοσ (86 δορββϑ οἵ 
Νδδυπι; 7 ΜΉ16 [ἢ6 βοοοηά αἰίδοϊς, τοϑυ ηρ ἰπ ἴῃς ἀεοβιγυςίοη οὗ 

(06 οἰἰγ, 18 Ὀγεΐοστεά ὈῪ (δα στηδ͵]ογιγ. Τα οποῖος 1165 θεῦσθοῃ 
{με86 ἴσο. Τὸ Βοῖῃ δἷἵῖκε οδ)ἠεςάοη ἰβ πιδὰβ ου ἔμ στουπά {παῖ 
[ῃ6 τ ΤΏ ΥΥ οὗ [Πα [4]1 οἵ ΤΏΘΡε5 ψουϊᾷ Παγαϊν μαναὰ σετηδί θα 50 
Ἰοῃρ 48 νἱνίἃ 85 18 ὑσχεβιρροβεά ἈΥ̓͂ {π6 χυοϑοῃ ἰῃ 425. Τὸ [Πϊ5 ἱ 
ΤΩΔΥ δ6 ΤΕρ Ἰοἀ {πᾶ ἴῃς [4]] οἱ ΤΏΘΡΕΒ πιδάς 8 ρῥγοίουπα ἱπηργαϑϑίοῃ 
ἴῃ Τυάδῃ, 5ἴπος 1 ἀθδὶ]ξ ἃ τηοσγίδὶ Ὀ]ον ἰο [86 Βορε ἴοσγ ἀεἰϊνεγδηςε 
(Βγουρῇ Εργρίὶ 80 ἰοὴρ εποουγαρεὰ Ὀγ ἴῃς Ἐργρέδη ρδγίυ ἴῃ 76γυ- 
βαΐεη. ὍΤΏρεη, ἴοο, (ἢ6 ἰ4ρ86 οὗἁ (π|6 τηδάδ [ΐ 811 [Π6 δα ϑῖεσγ ἴογ Νδ- 

ἢ} ἴο ἱρῆογε ἃ5 86 ἀϊἃ ἴα ΔρΘΏΟΥ οὗ Αβϑυτίδ ἴῃ ἴῃς ἀονῃ 8} οἵ 
ΤὨορο5. ἘΣΧΔΓΆΡ]65 οὗ Ἔνεη ἸΟΏ ΚΟΥ ΤΩΘΠΊΟΓΥ 8Γ6 [Γη 5ῃ6α Ὀγ Ζςο. 
14 Νυ. 1252, Ἡδξεηςθ, 1 566 15 ΒΑΓΑΪΥ ὩΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴοὸ ΒΌΡΡΟΒε, 1 (ἢ 
Ννε., (δαί Νῆυχῃ τγοίοστοὰ ἴο βϑοπια ἀσϑίιτιςὕοῃ οἱ ΤΏΘΌ65 ἰὴ (Π 6 

ἰδτίοσ ρατί οὗ (ἢ6 βενεη στ οἱ ψ Ώ]ΟὮ Ὧο οΟἴοΥ τοοοσά 85 Ὀδεῃ 
ἀϊβοονεγοά. Ὑ1Δ (ἢ ς οἰ) Δ Όοη οὗ οἢ. 1 85 ἃ ἰαΐε ργεΐδςβ ἰο ἴῃ 6 
ῬΙΌΡΉΘΟΥ, ἴδογα ἀἰβαρροθαγβ ἰῃς οὈ]εοίίζοη ἴο ἃ ἀδίε ἤδᾶσ [86 πα] 
[4}1 οἱ Νίπονε [μὲ δ:΄565 ἔσοσα [86 ἕδος (8αὲ ΝΊΠΟνο ἢ 5 ΟΡ γεϑϑινα 
ἀοτηΐηδηςα ονοσ ΤἀΔῃ ἰ5 ργεβυρροβοα ὉΥ τἶῷ, ὙΒα 5βἰδίδσηεηΐβ οὗ 
αἷ 4, ΔΡΡΙῪ 88 ΜῈ} ἰο {μὲ ΟἿ οὗ 626-6ο8 8.6. 48 ἴο ἰμδῖ οὗ ΔΗΥ͂ 

40 6.7. Ἶτωι.. 
{80 4. Ζζ. Κυο. Οκάεγεοελ (1880), ΝΠ ἀδΌοοΣ, Ζείἑεν μμο ὧεε Ομδεν Ῥ᾽ εγδον 3 (τρο 3). γδῇ Ἦ.. 
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ΘΑΓ ΟΓ ροῦοὰ, ΝΙηθνεὴ αἰά ηοΐ σἤδηρε Ποῖ σμδγαςίεσ ἃ5 ΠΟ βουνοῦ 
αἰπιϊηϊϑμθα. ΤὍδα βυβεγίηρβ οἵ Τυἀ δῇ δἱ (ῃς μδη 48 οἱ Νίπενεῃ μδὰ 
ἰαϑιθὰ ἴοο Ἰοπῃρ ἀηιὰ θεη ἴοο δι λ 1 δ 1 ηρ' ἀπ Δροη βίης ἴο θ6 ἴογ- 
φοίϊεῃ ἔπε τηοσηθηΐ (6 Ὠδπὰ οὗ ἴΠ6 ΟΡΡΓΈβϑοσ ψ͵δὰ5 θὰ, Τὸ ἃ 
ΘΘΙΏΣΏς ΡΘΟρΪΐθ, ἰεηδοίουβ οὗ γτενεηρε, μ6 ἀονπι4}} οὗ 8η δηαεηΐ 
ἰγγδηΐ που ΡῈ δὴ οσοδϑίοῃ ἴοσ ᾿Ἰογοιβ Το γδ θη ἰοηρ αὔΐεσ τὰ- 
ἰεαϑ6 ἔσοστὰ {πε ὑγγδθηῦ ῃδὰ Ῥδεη γε] 1564. 

ΎΠΕεγα 15 1{Π6Ὸ ἴο οἤοοβα Ὀεΐνγεθη ἰδ6 ἢγϑὲ δηα [6 ϑεςοῃᾶ 5ῖεζε 
οὗ σγάχασεβ. Ὑὴα δοῖπδὶ ὀοουστεπος οἵ (ῃ6 ἄτγϑί ἣδ5 ἱπάβεὰ θδεὴ 

“8116 ἰῃ χυδροη ;Ἑ θυΐ τἱϊποιΐ βυηςοϊεηΐ τεαϑοη. [ἱ 15 ἴσας ἴῃς 
ΟὨΪΥ ἰα ΒΕ ΠΟΛῪ ἴἰο 15 δοίι δ} }} 15 ἐπαὶ οὗ Ηἀΐ.. Βυϊ ου ἴδε οἴπεῦ 

Βδηά, ἴῃ6 ΟὨΪΥ ἰοϑ ον οἰϊεα ἀραϊηϑι [{ 15 (ῃ6 βἰδίθσηθηί οἱ ΑΡγ- 
ἄἀδῃι5, φυοίοα ὈΥ Εὐδεῖυ5; ΥἱΖ. “ϑδσγδοι8 σεγοσ ἰδοῖΐυ5 αυοά οχ- 
ογοϊϊ5 Ἰοσυίαγιιπη ἰηϑίδσ τηδγὶ Ἵχίθηβ ἱπιρείυπι ἰδοογεῖ, Β1154]05- 

ΒΟΓΌΩΣ ἀπσοῖὰ σοηζεβση ΒΑΘ θπλ τ 1511.᾽ ὙΤὨΪ5 15 ἱπίεγρσείθα 
ΌΥ ὟΝ ε. 858 Δρρ γὴν ἴο δῃ δἰίδοκ οὗ ἴα ϑογί δ ἔγοηὶ (6 Β͵Δοῖκ 
568 ἀροὴ Βαδυίοῃ αἱ ἴῃς νϑσῪ ἔπι ἤθη ΝίΠονθἢ, δοοοσάϊηρ ἴο 
Ηάϊ., νγὰβ8 υπάεγροίηρ 5ῖερε δἱ {πε μδηάβ οἱ ἴῃς Μεάδβ, (5 θεΐηῃρ 
Βἰπαογεα ὈΥ ΒΕΓ οὔτι ΠΘΟΘ551{165 ἔγοτῃ βϑεηαϊηρ δὰ ἴο ΔΩῪ οἴμοσ οἰγ. 

Ἡονψενοσ, ναϊνίην ἴ[ῃ6 αὐεϑοη 88 ἴο ἴῃς σεϊδνο νϑ]65 οἱ Ηαϊί. 
δηὰ ΑὈγάδηιϑ 85 βίου ΔΉ 8, 1ἰ 15 [ΔΓ ἴσγοσὰα Ἵσοσίδἰη {παΐ ἴδε αἰϊδίοῃ 

ἴτογα ἴῃς Ἰδιίοσ 8458 δηγίΐηρ ἴο ἀο σι (6 ὕτης δρουΐ ὅ2ς Β.0.. 

ΘΔΓΔΟΊ5, ρβΈΠΟΓΑΙΥ ἰἀοη δεα νὴ] ἢ 51}.- 508 Γ- Ἰϑῆκυη, γγὰ8 ποῖ [ἢ ἱτη- 
ΤΑ αἶδία βιισσαβθοσ οὗ Αβῃυγθδηΐραὶ ἀροὴ [86 ἴὔγοπο οὗ Αϑϑυτσία, 
85 ψουἹὰ ὈῈ ἴῃ ο856 ᾿ξ δὲ Πα Ὀδεῃ Κίηρ ἴῃ ὅ2ς Β.5ς.. ΒδΡΥΪοη τγἃ8 
ἱπάἀερεηάρηϊ οὗ Νίηδνεῃ δπα ὑηᾷογ 118 οσσῃ Κίηρ ἴτοσῃ 626 ΟὨ ; ἔδησε 
ἴδε ᾿ηἰογεϑὲ οὗ {πε Κίηρ οἱ Αβϑυγία ἰῃ 115 ἀδίεησε 15 βδίγδηρε. Μοζο- 
ΟΥ̓́ΟΣ, ΜὮΥ 5ῃου]ὰ ἃ Κίηρ οὗ Αβϑγτῖα βϑεηὰ ἢ158 ΔΙΓΤΩΥ ἴο ἀεἰεηα ΒαΡγ- 
ἵοῃ ἔσγοπι ἃ ἴοα δάνδηςϊηρ ἴγομι ἴῃ πογίῃ, ἴῃ8 ἰεανίηρ ἢ15 οὐτὶ 
οΔρ 4] ἱπνυτπρ δἰίδοῖκ ἔγοτα (ἢ6 βᾶπι6 ἴοα ΟΥ̓ ἴῃ6 θᾶ 658 οἱ 1(5 
ἀείεμποεῦ Ὅῇε ἀδίυτη σοποογη Ρ ΘΑΓδΟΙ5 πλιιϑὲ 6 δοοουηίοα ἴοσ 
ἴῃ 50ΓῺ6 ΙΏΟΓΕ 58 ἰ5δοίοσυ ΜΔΑΥ͂. 

Τῆς σογίδίη ἕδςί 15 ἰῃδΐ αἱ ἴῃς. της οὗ Νῃυταβ υἱΐογαηςθ, (ἢ6 

ΡΓοβᾶρε οἵ ΝΙπενεῆ ψὰ5 ὙΠΟΪΥ ροηθ. 916 νψὰϑ ἰῃγεδίθηθα ψ] ἢ 
ἱπιπηοάϊαίε ἀδβίγιιςοιίζοη. ΤῊ ΘΠΘΠῚΥ γγἃ5 ΔΙΓοδαν ἰη (6 απ δηὰ 

ΒΕΓ ἀονγῃ 81] βεεσηβὰ οεγίδίη. ΤῊΪ5 ἱπἰεγργοίδοη τσ ᾶνα Ὀδθη 

ἜΕ. ζ. ὃν δε. 
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Ῥἰδοεὰ ΕΥ̓͂ Νδῆυτῃ Ὡροὴ (Π 6 5 ἰυδύοη 88 1 νγὰ8 εἰ ἴποῦ ἰῃ 625 Β.6. 
ΟΓ ἰῃ ὄοϑ-6οὐ Β.... Βυϊ ἴδε ἄερτες οὗ δηλ ΒΥ ἰονασγὰ ΝΙΠον ἢ 
δεοογάβ Ὀείίεσ, ρεγδρϑ, τῇ (86 ροϑί- ευϊζεγοηοσηὶς ἀδίςε, 6οϑ-- 

6οό Β.6., ἴμδη ἢ (6 ῥγο- ουϊογοποιηὶς ρεγοα.Ὲ ὙὍΠαε ἐχρεοίδᾶ- 
ἄοῃ οὗ Ναδυτα νγᾶ58 σογίδ ηΪῪ τοὶ [18}16ἀὦ {11 Δρουΐ δοό Β.Ο. δηά, 
1 ἴῃς ῥγορδεῖ 15 ἴο θῈ ογεαϊ θα ψ ἢ δὴ δάθαυδίε Κηονεάρε οὗ ἴῃ 6 
την οτηθη5 οἵ ἢΐ8 ἀδΥ, νγχὲ 584}1 "6 ἑογοθα ἴο ᾿ηΐεγρσγεῖ ἢ15 υἱζογαησα 
88 ΔΡΡΙΥηρ ἰο [86 θη 4] βῖεαρθ. Οη πε ψΒοΪς, ἐπεγείοσο, ἱἰ 15 θεϊίοῦ 

ἰο ρίαςε ᾿ἰπὶ ἔμογα ἰμδῃ δἱ ἴδ βαυϊογ ἀδίε, ὑπ Ὲ}} τὰ πᾶνε ποσὰ ἀοῖ- 
Ἰηἰΐα Ἰπ ΟΊ ΔΌΟΩ 45 ἴο ἴπ6 σουγϑα οὗ Ἔνθηῖβ ἴῃ Αβϑϑυτία ἀυσίηρ ΠΟΓ 
ἰα8ὲ ἀδγ8 δηὰ 8ἃ5 ἴο [Ὡς ἐχδοίηβββ οὗ ἴῃε ἰῃίοστηδ ἤθη ἴῃ ροβϑαβϑίοῃ 
οὗ [με Ηδργενϑβ τερδζαϊηρ ἴῃς ΡΟ ΕΠ ςΑ] τλονοσηθη 5 οὗ ἴπ6 Ππη6. [ἢ 
ΔΩΥ͂ (856, ἴῃ βἰρηι ίβοδηςς οὗ [86 ΡΓΟρΡΏΘΟΥ Μ1] τετηδίη [86 5816, 
ΜΠΙΟΠΟνεσ οὗ ἴῃς ὕνο ἀδίεβ θῈ σῃοϑθῃ. 
ΤῊ δϑϑρῃηγιεηΐ οἱ Νδῆυτῃ ἴο ἴμε Μδοοδθδθϑῃ δὲ, 848 ὑγοροϑεά 

Ὀγ Ηδρ. δπὰ Ηρί., 15 ρυῖ ργδοῦςδι!!νυ ουἵ οἱ (6 αυεβέοῃ ὈΥ͂ ἰῃε ἰε58}- 
ΤΟΥ͂ οὗ Β5. 43.9.35. .,.05 δ: 19. 25 ἴο (86 Ὠἰβίοτγ οὗ [με σδῆοη. ΤῊΘ 
τηθητοῃ ἴμογε οὗ “ἴῃε ὈνεΪνα Ρσορἢεἰ5᾽ 5σῆονγβ ἰῃδἱ δ [ῃδἱ ἔἴπης ἴῃ 
Βοοκ οἵ ἴδε Ὑψεῖνε νγγἃ58 δἰγεδαυν Κηονα ἀηὰ Βεϊὰ ἴῃ Ὠἱρῇ εϑβίδθεσω. 
115, οἵ οουζδα, ποῖ ἴἰο 6 ἀοηΐοα [81 [ηὴ6 Βοοκ οἵ ἴῃ Τ ΤεΪνο υῃ ἀογ- 

ψγΘηΐ ΓΟΙῸ ΟΥ 1655 Οὐ ΒοΔΏοη δἰΐοσ [ῃδὶ ἀδίε, νἱΖ. ς. 180 ΒΚ... Βυϊ 

1ϊ 15 ΘΟΔΓΟΕΪΥ ἴἰο ὈῈ σοῃςεϊνεα ἐδαῖ ἃ ΠΕ δῆλα γγὰ8 δα ἀδα ἴο [ἴῃ 
ἔπεῖνα δἰγεδάν κῆπον δηὰ [δἰ οἠς οἱ ἴῃς ἰαἰεγ γὰ8 ἀσορρεά. Ὑεῖ 
[ἢ15 15 ἱηνοῖϊνθά ἴῃ ἴδ6 ῥγοροβί ἴοῃ ἴο τῶδκε Νδῆυπι ἃ ὑγοάυςΐ οὗ 
ἴῃς Μδοοδθδοδῃ ρεγοά. ἡ Νοσ ᾶγὲ ἴῃ ροϑίνεα ἀγριιπγχδηΐβ Ὀγουρῃΐ 
ἰογσαγὰ ὃν Ηδρ. αἵ 411 σοηνίησίΐηρ. ΤῈ ἀἰβογεηοεβ εΐσεθη 
Νδῆυτα δηὰ (ἢ γεϑὶ οὗ ἴΠ6 ὑγε- Ἔχις ῥγορῃεῖβ ἱποϊυάεοα ἴῃ (ῃς 

Οδηοη ἃσα Ἷογίδ! ἾῪ βυκίηρ; θυ ἰἰ ἀοε8 ποῖ [ο]]ονν [μὲ ΝΗ 
8 ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΪΥ Ροϑίεχὶ!ς οὐ Μδοοαραθδῃ. Τὴδ ομαγαςίοσ οὗ ἴῃς 
αἰ εγεηοαβ 15 ηοΐ 8: 10ἢ 848 ἴο τῶδκε ἴΠθηλ ἱποοηϑ᾽ϑίθηξ τ] ᾿ΓΘ-ΟΧ ]ς 
οτίίη (υ. Ρ. 281). ΝοΊ ἰ5 3. βα 5ἰδοίοσ Υ ἐχρ αἱ ηθὰ Ὀγ ἰῃς [4]]πγὰ 
οἱ Απξοςδυβ ΕΡΙΡΠδη658 ἴο ἴδακε Αἰοχαηάσία. Ὑμδὶ ζδίϊυτα τγᾶ5 

ποῖ ἄτα ἴο ἴῃς βἰγεηρίῃ οἱ Αἰεχαηάσγια, ἃ5 νου 6 γεαυϊγεα ὉΥῪ 
4᾽, Ὀυΐ ἴο [86 ἱπίεγνεμοη οὗ (πμ6 βόῦγεσ οὗ Κοιθ. ΝΙῸΣ 18 3 ὃχ- 

ΦΡ, Βετίδοϊει, ὲο διοῖμμα ὧδν 1 εγαείέίεν κα ἄθε Ἐγοράδη (τορος), τος 1.. 
Τ{ ΟΙ. ἘἙτδποὶβ Βτονπτῃ οὐ 7Τλο Πειίέμνο οἱ Ῥγοῤῥεον, ἰὰ Ἐ5:αγε ἐμ Μοάενη ΤΆΦοζοξυ ον Κεϊαίοά 

ϑδϑιυδῥοοίς Οαἰδεγοὰ απ Ῥμδιέεποά 6: α Τετ νομαὶ ἰο (λας. Α. Βγὲξε (τοΥ1), Ὁ. 67. 
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ὈΪἰς Ὁ]6 ΟὨΪΥ οὐ ἴῃς Ρ4515 οὗ ἴῃς τγεϊϊσίουβ ἱπίοϊεγδηοα δη ἃ ργορδ- 
δϑῃαἴϑηα οὗ Αποςἢ5 (ν. πος αὐ ἰοο.). 

7 Νβδυῃ ᾿ίνεὰ δηὰ ῥγορβαδβίθα ἴῃ ἔπ ἀδγβ ἱτωσηθα δίο Υ ὑσο- 
οδαΐϊηρ (Ὠς ἀονγῃ 41] οὗ Νίπονθι, ἢ]5 οὶ τγα8 οδϑί ἴῃ ἀδϑρεγαία {ΠΠ|68. 
ΤῊα ροοά Κίηρ 7οϑδὴ μὰ Ὀυϊΐ Γοο ΠΥ 1416 ἢ ἴῃ Ὀδεϊε δἱ Μεριἀάο. 

ΗΙ5 ϑυσοσθϑϑοσ Το οδ 82 δα Ὀδϑη ἰδίζεη ὑΠϑοηοσ ἰο ΕΡΥρΡί, δἰΐοσγ 

ἃ τεῖρῃ οἱ ΟὨΪΥ ἴπγεα τοοπίῃ8, δηὰ 7εμοϊακίηι δὰ Ὀδθῃ ἱτηροβοά 
ὍΡΟΣ 7ιἀδῃ 8458 8 ν88538] οἱ Ῥῃδσαδοῃ Νϑοῦο. Α Πεδᾶνυ δηηυδὶ 
ἰπρυΐϊς γγὰ8 ἰαϊὰ Ὡροὰ 70 Δ δηᾶ ἃ γγὰ8 7 θοΐδ Κ᾽ ηλ᾽8 ὑπρτα- 
αἴουβ ἰΔ58ς ἴἰο οΟἸΪεςῖ δηὰ ἰγδηβαῖ 1 ἰο Εργρί. ΤὨδ ρῥγδςοῦοδὶ 
ἰγεδάομῃ ἴμδί δά Ὀδθὴ δη͵ογϑά [ὼὺσ βοὴ Ἐπηθ ὑπάᾶοσ Τοβίδῃ δά 
εἰνεη ῥΪδοε ἴο ἃ ρμ]]}πρ βεγνιἀθ. ὙΠὲ πον οὗ ἴῃ6 ΔρΡρτγοδοῆϊης 
επὰ οὗ ἃ ἴοσηεσ ἰδβίκγηδϑίο γτἃ8 ἃ ΓΑῪ οἱ ᾿'σῃί ἁιλϊὰ Ἐφγρῆδῃ 
ἀδγκηθ85. 

δη. ΤῊΕ ΜΑΝ ΑΝῸ ΤῊΕ ΜΕΘΘΑΘΕ. 

Τ1ῆε Μαη. 

Βεγοῃά ἰἢς 5]1σξ ἱπίογτηδοῃ ἔυγϑῃθα ὈΥ ἴῃ6 ῬΟΟΚ :δεΪξ, ποίἢ- 
ἷηρ 15 δ ῃδηὰ ἔγοτῃ ΜΏΪΟΒ ἴο σεοοηϑίγυςϊ [(ἢ6 ΡΕΣΒοη Δ Υ δηᾶ ἴῃς 
δηνϊγοητηοηῖ οὗ Ναδυ. Ηδ σταυϑῖ γεσαδίη {116 τλοσα ἴο 5 ἴἢδη ἃ 
γοῖςθ. Εοσ ἀεί 115 γεραγάϊηρ Πἷ8 ἤδῦης δηὰ γεβϑίἀδηςο, νυ. ΡὈ. δᾶς 7ὶ. 
ΘΟΙΉ6 ἱπίεγργείεγβ ἤᾶνα βουρῃϊ ἴο τδ Κα ἢἷπὶ ἃ γεβίἀθηΐ οἵ Αϑϑογτία 
Δη δὴ εἐγε- Ὑ]Π1688 οὗ [ἢς 8066 8 ἢ6 ἀἜβϑοσῖθθ8. Βυϊ ἢἷ5 Κπονίεάρε 
οὗ Αβϑυτίδῃ ογά8, ρἰδοθβ δη ἃ οὐϑίομ!β 18 ΟὨΪΥ 800} 88 νγ88 ΘΑ 51} 
ψΣΐη (Π6 ΤΕΔΟΝ οὗ ΔΩΥ͂ ἱπίο! Πρεηῖ ΗδΌτον οἱ ἢ5 {{π|6ὲ8. Αϑϑγτίδῃ 
ταδί(ογβ ῃδα Ὀδεϑη οὗ δυϑογθίηρ ἰπίεγεβι ἰο ἴῃ 6 Ρο ΕἸ οΐΔ ἢ 5 οἱ Τ᾿ υἀ Δ 
ἴοσ τῶογε ἴδῃ ἃ Ἷδηίυγυ. Αϑϑυγίδῃ στη ϊε8 ΕΓΕ Ὁ ὉΠΟΟΙΏΣΩΟΩ 

βρης ἴῃ ϑυγῖα, βούγενοῦ ὑῃνγοίσοσηθ ΠΟΥ ΤΔΥ ἤᾶνα Ὀθεη. Ὑτανεὶ 

δηα ςοϊηγήοσοα δεϊνοεη [6γιι56 ] 6} δηὰ Νίηονεἢ ψεγα σοηβίδηϊ 
δηἀ οοηηθποιβϑ. ΤΣ πιδίη ἔδοίβ σοηςογηΐηρ ἴμ6 βἰγυσξιγα δηά 
ἀείδηςοβ οὗ Νίπενεῃ ψεγὰ ἀου [1658 Κπόντῃ ἰο (ἢς Ιοδάηρ τηθῃ οἱ 

Τυάδῃ. Νοῖ ἀοεβ (ὃς νἱνίπε58 οὗ Νῆμπ),᾽ 5 ρἱοίαγα οἵ ἴῃ τηονο- 
τη 5 ἀραίηϑι ΝΙΠΟν ἢ ῥγονα δηγίπίηρ ἰῃ ἰανουγ οὗ ἢΪ8 γεϑίάθηςς 

ἴῃ Αϑϑουτία. ΤὮδ 5.εῃ 68 οἵ (ἢ. Ι 86 711ι5[.88 νἱν] ἃ 85 δηυτΐηρ ἴῃ (ἢ 

Ὅοοκ, γεῖ (ἢ6 ττὴΐϊεῦγ ἴθοσα τγὰ8 οὐδ γ ἀγα ΡΟΣ ἰδ ἱπιαρ- 
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ἰπαϊοη. Τηδ τ ΠοΪα βρὶγϊ δηα Ὀδεκρτουηὰ οὗ (δ Ρτορ ΟΥ̓ ἃ’Ὸ 
Ἡεῦτεν δηὰ ἰἢ6 θυγάδη οὗ ὑγοοῖ γεϑίβϑ ροὴ Ηἷπὶ ῆο ψου]ὰ 5θεῖς 
ἴο δοοουηΐ ἴοσ 115 ογἱρίη οὐ ἰογείσῃ 50]]. 

Νδῆυτη νἃ8 8ῃ δηἰυ5ἰϑιῖς, ΟΡ μλϑς. ραῖοῖ. ὙὮΘ ΟΡΡτγτϑϑ- 
βίοῃ δπα δυπ δ οη οπάυγεὰ ὈΥ ἢ15 ῬδΟρΐῈ ἴοσ σοῃογδοηβ δὰ 
Ἰοηρ τη κ]οὰ ἴῃ ἢἷ8 ϑοὰϊ. Ης ἰβ5 ἃ ἰαὶγ σεργεβεηϊδίίνε οἱ ἴῃς ἰδία 
οὗ τηἱηὰ οἵ ἴῃς ἄνογαρὲ πλδῃ οἱ δ͵5 Ππ|68, ἤοβα [δι τἢ ἴῃ ὙΔΏνΘ ἢ ̓ 5 
οοάῃεβ8 δηἀ ρόῦεσ μδα Ὀδθὴ ϑενογοὶν ἰγιδὰ Ὁ ἰῃ6 σοπὔπυουβ 
ϑρεοΐδοϊα οὗ ἴῃε βυβογίηρβ οὗ ἴ5γδθ]. Τῆς Ῥσγοβρεςὶ οἵ (6 βρεεαν 

ονογίηγον οἵ ἴδε δηςίεηΐϊ ἱγταπὶ ψῆο Πδὰ ἄοπε ἴδε τηοϑβὶ ἴο τεη- 
ον 116 ἰηίοϊογα}]α ἔοσ 186 ρεορὶς οὗ Ὑδηνει Ὀγουρῃς τ ἢ ἴ ἃ 

δτοδὶ τονυ βίο οὗ [θο ηρ ἴο τδη κὸ Νῆυπι. ϑοῖτοῖν δηὰ ἀ15- 
ςουγδροπιεηΐ ΔρΡΡγοχίπιδίϊηρ ἀσβραὶγ σάνε ΨΑΥ ἴο ἜΧΌΡεσδηΐ ἸΟῪ 

δηα τοϊυγηΐηρ ΒοΡρα. βϑγυγίβ νγα5 ἴο γεςεῖνα {πὸ ἄυς τονασὰ οἱ 81] 
δεῖ ον] ἀεεά58; Ὑδῆνεῃ γὰ8 ἴο νἱπαϊςαῖο ΗΪπ|561} ΌΥ ἢΪ5 Πρῃίεουβ 
δείβ5; δΔηα ἴογ 15γΓ86] [86 ἀδνηὶ οὗ ἃ ΠΟῪ ΟΔΥ νγὰ5 αἰβοθγῃθ]6 ἸΡΟῚ 
[ὴ6 ΒογΖοῃ. 

Τῆς Με:ϑαρε. 

ΤῊς ΡΙΌΡΒΕΟΥ οἱ Νῃυτῃ ἰ5 βίπηιρίε δῃηἃ υηΐᾳυθ. [1 ΠΟ ΠΟΘΙ 8 
1156} ψ ἢ ΟἿΪΥ οπα [πε π16---ΝΊ ονθὴ 15 οἡ (86 ὈΣίηϊ οἱ ἀσβίγις- 
ἰίοη ; [Ώ6 γα 18 Ὡ0 ροϑϑί Ὀ1 ΠΥ οἵ ἐβοᾶρα ἰοῦ μεσ. ἴῃ εοβίδεςο σοπίοθτα- 
Ρἰδίοῃ οἱ [818 “σοῃμϑυμηπιδίίοη ἀδνοι {}ἑΥ το Ὀ6 γ]5ηθ6α ἴογ,᾽ (ἢς 
Ῥτγορδοί 15 ΠΟΙ ἀρϑογρεὰ. δ Ἴδῃ, 6 ψ}}} 566 ποιῃίηρ εἶβε. 

ΤῊΙ5 ἰΐ 15 μαι 565 ἢϊπὶ δρασί ἔγοπὶ 411} ργεσδάϊηρ ργορῆθογ. Ηἰ5 

ὈΓοάδοθβϑοῦβ ἤανα Ὀδθη ἱπίεγεβίεα ὈΓΙΠΊΔΥΪΥ, δηα δἰγηοϑί δχοῖὶι- 
βίνεϊυ, ἰῃ [86 5ἴη οἱ [5γδεὶ. ΤΟΙ ἰδϑις μδὰ θδϑθὴ (ῃδἱ οὗ Ἑο]]Π1ηρ {ΠΕΡ 
σου ίΓγτΏβη ἴο Γορεηΐίδηςο δηὰ οἱ ροϊη ηρ οὐ ἴο (Π6Πὶ ἃ ΤΩ ΓΟ ἢ ΠΟΤῈ 
ΘΧοο]εηΐ ΜΑΥ ἴο 4585υτα ἰμοβεῖνεβ οὗ ἴΠ6 ἕανουν οὗ Οοἀ ἴδῃ ἰῃδΐ 
δου ΜὨϊσἢ {ΠῈῪ πδὰ δδη {γανο  ηρσ. ὙΒα Πιίυγε οὗ ᾿ϑγαοὶ γγἃ8 
ῬΓεοίουβ ἱπάθοά ἴῃ ἴῃ6 5'ρῃξ οὗ σοά; Ὀυξ ΟὨΪΥ ἃ τδάϊοδὶ γεδα]υβί- 

τοεηΐ οἵ [{{6 ἰῃ (ἢ ῥγεβεηΐ σουἹὰ τακο ἰμδΐ ἔπΐζυγε δηγτηρ θυ 
ἀἰβαβίγτουβ. Οἱ 4]1 (ῃ15, Νδῆυμι 85 ποῖ ἃ ψογά. [Ιῃἢ ρΐδςς οἱ 1ξ, 
ἴΠογα ΔρΡρεδῦβ ἃ οογίδίη ἤεγῪ ἔογπὶ οὗ ἱπαϊρηδίίοη δραϊηϑὲ Δ} 5 

δησίεηϊ ἴος, ψ ῃ]ςἢ ΧὨ 5 ἃ ἄρτος οἱ ΔἸ ΠΊΟΒΙὙ ἴοῸΣ Ὡ] ἢ [Π6 
σταεδί οἰῃῖςαὶ ργορῇῃθίβ ἔυγη 158 πὸ ρδγα] ]εῖ. ὙΠΕῈ Ρεπ-Ρ [ϑο]η ρ5 οὗ 
ϑεπεσδ οἢ5 οὗ ΒΒ σης ρϑίτοίβ ογα Ὀυγϑὲ ἰοσγίἢ ἰηἴο βατηθ. Τὰς 
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ὙὮΟΪΈ ὈΓΟΡΠΘΟΥ 8 ἃ ρξϑῃ οὗ ἰΠυρἢ ΟΥΟΓ ἃ ῥγοβίσγαίε ἴος δηά 
Ὀγοδίῃεβ ουὔἱ ἴῃς βρ:Γὶ οἱ ἐχυϊίδηϊ γενεηρα. 
ΤΟ οομίγαβϑί θεύψεεη ἰῃ6 τλοβϑᾶσε οἱ Νδδυμῃι δηὰ ἰῃδὲ οὗ 76ἴο- 

τηϊδη, ἢΪ8 σΟὨ ΘΙΙΡΟΓΔΓΥ, 18 5ἰ τ κίηρσ. ὍΤὸ ἴλε ῥγορβῃεοῖ οὗ Ἰδῦροσ 
νἱβίοῃ δηἃ ἀδαρεσ ἰηϑῖσῃί, ἴῃς ἐνεηΐ ψ] ἢ δ] 1οὦ ΝΑΒυΠλ᾽ 8 Θη ἶγα 
ΓΔΏρε οἱ νἱβίοη τψὰ8 οἱ στο ϊδίνευ δἰἰσῃξ ᾿προγίδηςο. ὙΠ ρδβϑίησ 
οὗ ἴδε Αϑεογτίδη ἀογζηϊπίοῃ 18 ποῖ ὄν τη Ποη δα ΟΥ̓ [ΓΘ Ὠ.18 ἢ}, ΠΟΓ 
ἄοεβ ἴδ πδὴθ οἱ Νίμονθἢἢ οὔςθ ΔΡΡΘᾶΓ ἴῃ ἢῖ8 υἱΐεσγδηοθβ. ΤῊΘ 

ὕνο σθῃ δεϊοηρσεοά ἰο ἀϊβεγεηΐ το] ρίουβ δηἃ μοὶ] ἶς8] ραγίίθβ. 1 
Νῆυμ νγα8 ποῖ ἰῃ δοῦν ορροβί ἴοῃ ἴο }γοἶδῃ, μῈ νγἃ5 δἱ ἰδδϑβὶ 
᾿ηα  Βογοηΐ ἴο ἢἷβ οἤογίβ. [πηϑἰεδὰ οὗ ρτίονϊης ονεσ ἴδ 5ἰη οἱ ᾿υΔΔῇῃ 
δηὰ 5βιπ νης τ] τῖσῃΐ δηα πηδίῃ ἴο άγῃ ΠῈΥ οὗ [ῃ6 ΟΥΤΟΥ οἱ ΠΕΡ 
ΨΑΥ5 ἴπδι 8Π6 ΠοΓβεὶ τηϊσῃΐ ἴυγῃ δηὰ ᾿νε, ΝΔῆυπι γγἃ3 ΔΡΡΔΓΕΠΕΥ 
ςοηΐεηϊ ἴο ἰεδὰ ΠοΥ ἰῇ ἃ ἰὉ 1] δπὶ οεἰογαοη οὗ ἴΠ6 δρργοδοβίης 
ἀρδῖῃ οὗ Αβϑυσῖα. 76γει ἢ τγἃ5 ἴοο ονογν οὶ πηθα ὈΥ ΘΟΓΓΟΥ δηά 
Δ Ιασηλ ἴΟΓ 8 οὔτ ΡΕΟρΪς ἰο οδίδιη ΔῺΥ δβοΐδςς ἔγοπι (Π6 ῃχἰβίογίυηθ 
οὗ δῃοίΐδοσ, ψηϊοῖ οουἹά Ὀτίηρ Ω0 τα]εΐ ἰο ἰἢς ἀεβρεγδίε αἰζυδίίοη οὗ 

Τυάδἢ. 

ἴῃ Ναῦυπι, ἃ σορτγοβοηίδανε οὗ (δ6 οἷά, ἤδιτοῦνν δηὰ Ξῇδ] ον 
Ῥτορμιδἴβηι Βη ἀ5 115 ρίδςε ἰῃ [6 Οδηοη οὗ δογρίυγο. ΗἱΪβ ροϊηΐ οὗ 
νἱενν 15 Ἔββϑθῃ 14}}Υ ομς ὙΠ ἰμαΐ οὗ δι ςἢ τηθη 88 Ηδηδηΐδῃ (76. 28), 

ἴῃ ἴουγ Ὠυπάτγεα ρῥγορμείβ ἰῃ ορροϑβιοη ἰο Μι|ίοἊοδίδῃ Ῥδὴ [π]Δ ἢ 
(ι Κ. 22), δῃὰ ἰἢς 50-(811εἀ “4156 Ῥγορῇῃεῖβ᾽᾽) ἴῃ φεῃθγαὶ. ΕῸΣ 
βυςοἢ Ργορβοίβ, ἴῃς γεϊδίίοη βεύσσεεῃ Ὑδην ἢ δηὰ ἢ15 πδίίοη [βγδεὶ 
νγ88 ἴῃ 15901 016. ὙΔΏνΘὮ ταϊρῃϊ Ὀδοοτλα δηρογεὰ δὲ ἢΐ8 ρεορὶε 
δηά ρἶνε (ἤδη ΟΥ̓ ἰοΓ ρΡΟΓΑΣΙΪΥ ἰηἴο ἴῃ6 ρονγοεσ οὗ ἰῃς ἴοα. Βιυῖΐ 6 
οουϊά πὸ τόσο ΠΟΥ δρδημάοῃ ἴμθηι ἴδῃ ἃ τηοΐμογ οουϊὰ ἀδϑογί ΠῈΓ 
οὐ]. Το οὈἸ]ζδίοη Ὡροι [5γ8εὶ γᾶ ἴο θὲ ἰογαὶ ἰο Ὑδῆνε ἢ ἃ8 ἢ 
88 ἰογαὶ ἰο Πεγ; ἰο Ἔβϑοῦεν δὲ ογείσῃ οὐϊῖ5; ἰο ρογίογια ἴῃς ουἱίυ5 
οὗ Υδῆνθα ἢ Ζεαΐουβ δάβογθοηςε ἴο 811] οὗ 15 τεαυϊγοσηθηίβ; δηὰ 
ἴο οοηΐογῃῃ ἴο [86 ἰΓάϊ οη δ] συδϑίοπλϑ δη ἃ εἰ ἰς5 οἱ ἴῃ6 σοτηηγυπῖν. 
ΤΠ ροβϑί δ Υ [μαὲ πον οσοδϑβίομβ ταΐρῃς ἰδ πενν ἀυίϊε5, (παῖ 
ἴῃ δαἀναποείης εἰν" 864 ἴοη ἢ 115 τλογα σοσαρῖίοχ ᾿ς ταϊρῃΐ γεηογ 
[86 οἷά υβᾶρο5 δηὰ ἰδνν8 ἱπδάδαυδίε, δηἀ ἴμαὶ ὙΔΗΜΘὮ ταΐρῃξ σαγα 
το ἴογ 10}} 7υϑιΐςε ἀπ ονεσγβονίηρ ΤΠΘΓΟΥ ἴμδη ἴοσ (ῃἢς δ]οοά οὗ 
Ὀ0}}5 δηὰ ροδίβ ῃαά ποί ὑδεῃ γε] 86 ὈΥ͂ ἴπ6πὶ. ΤὨδ ἰοδοηίηρ (Πδί 
ἴοσ ἃ ἴδοῖκ οὗ ἰυπμἀδτηεηίαὶ, εἴς] αὐ 1165 Ὑδανγε ἢ νὰ8 ἰη θα ϊηρ 
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ἴο Ὀτίηρ ἀδβίγυςἤοῃ ὕροὴ [18 πδοη νὰ8 Ὀγαηάεὰ ΟΥ̓ (μ6πὶ 85 
ἴοά8Ὸὴ Ὀοΐ; ἴἰο 5γβϑὶ δῃὰ ἴο Ὑδῆνεῃ. Ῥαίγοιίβηῃ δηὰ γε] σίοη 

ςοιἰποὰ ἰῃ τεαυϊπηρ ἴμε Ὀε]ϊεῖ (ῃδὲ ὙΔη ἢ τὰ 8 δΔ0]6 δηὰ τ]ΠΠηρ 

ἴο ἀοἰΐνοσ ἢΪ8 ρθορὶα ουΐϊ οὗ Ἔνθεν ἀδῆρσεσ. Νδνεσ οουἹὰ ἢς 5Ξυ8εσ 
[186 Δα πεγθηῖβ οἱ οἵδεγ ροὰβ ἴο {Ὑἱυ πη ρἢ ῬΟΥΤΩΔΗ ΘΠ ΕΥ͂ ΟΥΟΓ 18 ΟὟ 
ῬΘΟΡΪθ. Νίδνοσ οουἹὰ (δε ἰδῃηὰ οὗ Τυδὴ δηὰ 186 ἰδ ρ]ε οἱ Ὑδανθἢ 
ΡῈ ἀδϑθογαίθα ΕΥ̓͂ Ρεΐπρ ἀραπάοησδά ἴο ἴπ6 ροβϑεβϑβίοῃ οἵ ἴῃς Ὠδαΐμεῃ. 
Νοσ οουἹά ἰηϑυ] δῃηὰ ἰη)υγγ ἰο Ὑδανγεἢ δηα ἢΐβ ρΡθορὶς ΡῈ δονεὰ 
ὈΥ τη ἴο δοὸ υπδνεηρε. Τὸ πηδη οἵ βυςἢ ἃ ΜΑΥ͂ οἱ [ἰηκΚίηρ, (δ 

Ῥτοϑρεςῖ οἱ ἴδε ἀονηί4}} οὗ Νίπονεῃ πουϊὰ τίη ἃ ἸΟΥὙ υϊδουΐ 
ΔΙΙογ. ὙΤΠα ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὗ Ναῆυγῃ 8 ἃ [δἰ] ἰταηϑοσρί οἱ (ἰῃς 
1ουρ ἢ 5 δηὰ [δ6] 195 οὗ ἃ Ῥγορῃεῖ ἢ βυςἢ ἃ ροϊηΐ οὗ νίεν. ὙΠ6 
ονοσίηγον οὗ Νίηνθ ἢ ἢοΐ ΟὨΪΥῪ Ὀσγουρδξ ἴο Νϑῆυτα δηά ἴδοβε οὗ ̓ ἰκα 
ταϊη ἃ βαἰΞἰδοϊίοη οὗ ἴδε παίυγαὶ, Ὠυπηδη ἀδβῖγε ἴοσ νεηροδηςε, θυ 
1ϊ αἰϑο δῃδο δὰ ἰβεπι ἰο 50} 186 νχὰγβ οὗ ἀοὰ ἴο θη. ϑυςὶ οὔ- 
Ϊεενε ἀδπιοῃδίγα οη οὗ ἴδε ᾿ιϑέϊοε οὗ ὙΔηνγεἢ τὰ 8 ἜβϑθητΑ] ἰο ἴῃ 6 
νδ  Ὑ οὗ τμεῖν ἸΠθοΪοσγ. ΒΥ 5υςῇ νἱπάϊοδίίζοη οὗ ὙΔῦνεἢ δηά 
ἢϊ8 Ρϑορΐε, [αἱ ἰῃ Ὑδηνεἢ νγὰ8 ταδάς ροβϑῖθὶε ἔοσ θη. Ἡδποε, 

[με ἸΟΥ οὗ Νῆιυπι 15 ποΐ ΟὨΪΥ δηἀ τΏὈΓΕΙΥ ἐχυ Δ οη ον ῈΓ 8 [8] 16 ῃ 
ἴοα, 11 ἰ8 αἰϑο ἴῃς ρἰδὰ οἰὐ οἱ δὴ αϑϑιγεὰ ἰδ ἰῃ ἴῃς Οοὰ οἵ [6 
δῖ ῃοΓ5. 

δ4. ΠἹΤΕΒΑΤΌΞΒΕ ΟΝ ΤῊΕΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΑΗΜ. 

Οογνηηπεηαγίες. 

ἴῃ δαάϊοη ἴο (ἢ σομπιτηθηϊδγίεβ ο ἴὯ6 ΜΙπΠΟΣ Ῥγορἢοῖβ 85 ἃ 
ὙὯ0]6 ΌΥ Επδὶὰ (1867), ΚΙεϊηογί (1868), ΗΙΖὶ»-ϑιἰοείηος (1881), 
νο ΟΥΕὶ] (1888; 14 εἀ. τροβ), ΝΕ] Ββδυβεη (1892; 14 οα. 1808), 

Νονϑοῖκ (1807; 44 οἁ. 1903), Ο. Α, ϑιι ἢ (1808), Ματγὶ (1903) 
ΔηΔ νδὴ Ηοοπδοκοῦ (1908), ϑρεοΐδὶ τηθη το πιυϑὲ ΡῈ πιδάθ οὗ 
σἴσδ 0.58 (18 ς3), θανίάβοη (1806), Κοϊπηοάϊη (1808), Ηδρρεὶ (1902), 

Ὀτῖνοσ (19ο6), Ηδυρὶ (1907), Καυΐζϑοι: (1909) δῃὰ Κοπηὶ (1910). 

Ιηιγοάμοίέον. 

ΑΙΙ τ[ὴ6 “Ιπιτοάδυςίοπ5᾽ ἴο ἴῃ6 ΟἿΤ. 85 4 οἷς οοηίδίη βϑθοοη 5 

ΒΌΓΤΩ ΑΓ βίηρ ἴἢ6 τηδίη αοί5 ἀρουΐ Νῆυπι 845 ἀο 430 ἴῃς ἱπίσοάυς- 

[ἰοη 5 ἴο τηοϑβί οὗ ἴῃ δίογοβαϊα σοπμηθηΐδτθβ. ἴῃ δαάϊοῃ ἴο ἴΠ656, 



ΤἹΤΕΒΑΤΟΒΕ 285 

ἴῃς [ο]] ον ἅτε ΝΟΣΙΠΥ οἱ βρθοΐδὶ τῃθηοῃ :-- ΒΠΠΙΟγΡΘοΚ ἀπά 
7ογθπιῖδβ, 1267 ὕπίοεγραμρ Νίμπευνεη "5 πὰ ἀΐς Ἡ οἰδδαρμηρϑϑο ἢ 

ἀε5ς Νιαΐμρη νομ Εἰκοδολ, ΒΑ.5. 111 (188), 8η-τ88. Ρ. ΚΙοϊηοσί, 

Ναΐμηι μη ἀογ αἱ ΙΝίπευες, 5Κ. 1, ΧΧΧΊΠ (1910), κοι--ς32. 
Ὑποπιὰβ ΕΥοατίοἢ, Νέπευες πᾶς ὠμὰ αἷς Αμδράηρε ἀε5 4 55γγ- 

4δοἤοη Κοίολδς, ἰὴ Τ᾿ εείραδεη σε Εἤὔγεη Μαχ Βιάϊγμρεγ᾽ 5 (1808), 13-- 

52. Βυάάε, «γί. Ναλμηι, ΕΒ. 1Π| (1φ9ο2). Α. Ε. 5. Κεηπραγυ, 

ατί. Ναλμηι, ΒΒ. 111 (τφοο)ὴ. Μοῖοκ, ἀί. Ναδηηι, ΚΕ. ΧΙ 

(19ρο3). ὙΥ. ϑίδεγσκ, ας Αϑογγίδοης εἰ γοίοῖ; ἐπι ὕυγίοί (δ 
Ῥγορῤδείξηε (1908), τγ4-181. 

ΟΡΘΟΪΔΙ] βἔι 165 οἢ οἢ. : δῃᾷ οἡ ἴδε ροεῖς ἔοστῃ οὗ ἴῃ Ῥοοῖκ ἃΓα 
οἰϊρὰ ἰῃ δ: (ρΡΡ. 270 7.). 

Μιροοϊϊαηπεομς. 

Μ. Ααϊεγ, 4 5 εοίριεη οἵ α (οηημοπίαγγ σπὰ (οἰ αϊεά Τοχὶ οἵ ἐδ6 
Ταγρμηι 9 ἰδ Ῥγοῤίεὶ Ναΐη, 0Κ. Ν1Ὶ (1895), 63ο-6ς). 
Ἐείηκο, Ζμγ Κργηκ ἀ67 ἀϊίογομ Κ᾽ ἐγοίοη 665 Ῥγοῤπεοίεη Ναλμ 

(,86η). Α. ΝΥ. ὄτεευρ, Τ.ε γαϊκι οὗ Καϑδὶ Μαοϊὴγ Βαγ Αὖδα 

Μαγὶ οβ Ἄππιος, Οδασίαλ, ὕομπμαῖ, ΜΊοαϊ, ΙΝ αΐπηι ἀπά Η αδαξμξ 

[Εαὐϊιοὰ ἔος [λ6 Βγϑί ἔμπης ἴτγοπι [86 υηΐχυα τ5. (Ηλι εν ς 704) ἰη ἴδ. 6 
ΒΠΏ 5) Μυβϑευ] (1910). Ἐτ. Β08], Εὐπῆήρο ἰεχι ἐν δολο Βεριογ- 

ξμηρεη σὰ ἀπ Κίοίπεη ῬγορΠἠείοη, ΖΑ. Ν (1885), γ0-84. Ε. 

Μδη]εσ, υὕηἰεγομοίμημρ εἷμον, ἐπ Βμοδς Ναλμηι σμ ἀοπ ὐηπίεγραηρ 

Νὲὶμῖνος δεξορεμεη Εἰηδίογηΐδς (1886). Β. Θυθπι, Αηπριεγ ροη 
σε ἐπ Ζιυὸ Ῥγοῤῥείεη, Ν, Βωοῖ Ναΐμ, ΖΑ. ΧΧΧῚ (1911), 

1οο-ἸΟΊ. 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 
ΝΑΗΌΜ. 

δι. ΤΗΕ ΘυΡΕΚΒΟΚΙΡΤΙΟΝΘ (ἢ. 

ὝΒΟθ6 ἰῃίοσιῃ 1.8 ἃ5 ἴο ἴη6 πδπῈ οἱ ἴῃς δυίμοσγ, ἢΐ5 εἴδη, ἴῃ 6 

Ὠδίυγε οὗ Ὠἷ5 ὈΟΟΚ, δηά [Π6 συ ]θςοΐ οὗ Π15 ργοδο ηρ. [ἢ σοτσηοῃ 
ψὶ τὴς Ξυρεγβο ρθη 5 ἴο οεὶ, ΟΡδάϊδῃ, Τοηυδῇ, Ηδθάκκυκ δὰ 

Μδίδοδὶ διηοὴρ ἴῃ6 ρσγορῃεῖς θοοΚϑ, 1 γεΐγαὶ ἢ 5 ἔγόσῃ ΔῺΥ βἰδίεπγχεηϊΐ 
τορδγϊηρ [6 [116 οὗἩ [15 Ῥχορῇῃδί 5 δοῖνγ. Νδῆυπι 8 (ἢ 6 ΟὨΪΥ 
ῬοοΚ ἴῃ ἴῃ6 ΟἿ᾽. οσδεγυίηρ ἔοὸ ΞῸΡΟΓΟ ΓΙ Ροη5 δὲ 115 ῃεδα δηὰ ἰ5 

8130 ἴ6 ΟἿΪΥ ῬΓΟΡΠΘΟΥ ΘΕ ΕΠ ηρ 1(561} ἃ “ῬοΟΚ.᾽ 
Σ. 4“ ογαοῖὶς οπ ΙΝ ἱπευε) ΝΑΏυΠ) 5 ΡΓΕ- ΟΠ ΠΕ ἃ ὈΟΟΚ οὗ οῃ 6 

Ιάθα, νῖΖ. [6 ἀοοπὶ οὗ Νίμενεῆ. ὙΠ15 Ὁ0ΠῸ6 5 ἜΧϑΟῖν δἴ5 ἴῃ 6 

οοῃΐοηΐβ οἵ ἴΏ6 ῬοοΚ. Τΐβ ἴγρε οὗ βρογβοσ ρου 15 σουησηοη ἴῃ 

Ι5δ,Δῃ, νἱΖ. τ 41 ̓ οἶ 1γ' το 2ι᾽. 12 ολδλὶ χ,' 20, Οη [Π6 [4]] οὗ Νίπε- 
νϑἢ, ν. ὈΡ. τό3 δ.-Τ με δοοξ οἵ μὲ νἱδίομ οὗ Ν᾽ αίμέηι ἐμις ΕἸκος "1 Ε 
ΤῊΝ υϑὲ οὗ [6 ννοτγὰ “ῬοΟΪΚ᾽ ΠΕΓΘ ΟΔΥΓΙ65 ὯΟ 50 ΟΝ βρες]8] 5ἰριιὶβοδηςα 
ἃ 80Π16 Οἀ6Γ σοϊαπηδηϊδίογβ ἱπηδρὶποα: υἱζ. [πὲ 1 σῆονν5 ἴῃδί [ἢ6 

ῬΓΟΡΏΕΟΥ͂ οὗ Νῆυπὶ γὰ5 παν ῦ Βρόκοθὴ Ὀυΐ γγὰ5 ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙΪΥ ργοραγοά 

ἴῃ τι ίοῃ ἕοστη. Ὲ ΤῊΣ ποσὰ “ν βίοῃ ̓  ἜἘΧΡγΟΘΘΙ σμαγδοίογιβεβ (ἢ 6 

ΟΠ] τηοϑβϑᾶρα 85 ἃ γενεϊδί οη. Τῆδ ργορἤεοὶεβ οἵ 1βαϊδῃ (1ἦ 

δὰ ΟὈδάϊδῃ (ν. Ἦ ἃζὲ α͵ϑο 50 ἀδϑιριιαίθάβ. Ὑπὸ πάπα Νδἢυπι 
ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ Βεῖα ἴῃ ἴ6 ΟἽ... Ἐνειγίπΐηρ δ] ορεὰ τεραγάϊηρ 
ΝΑδυπι, 8ϑϊἀς ἔγοπι (6 βἰαϊοπηοηΐ οἵ [6 5 ρΕΓΒΟ ΡΌοπ, 15 οὗ ἰαΐα 
οσὶρίη δηά οὗ 1{||6ὲ ναϊυθ. ΟἾΠΟΥ Πδτη65 ἴγοσ ἴἢς βάτηθ σοοί δηὰ 
80 ΟὗὨ 5 ΔΓ πηραηίηρ ἀῖὲ Νεἢοπιίδη, Νουα (Ν6. γῖ; θυΐ οἱ 
ἘΖε. λ5 -- ̓θῆυτῃ), Νῃδιηδηὶ (Νε. 77), Μεηδἤῆοτη ἀπά Ταπηυτηθίῃ 
(1ε. “ο. Ὑδα πᾶγηδ βθεῖῃβ ἴο 6 δῃ δρρεὶ]δίίοῃ τηθδηΐηρ “Ποτη- 
[ογ σ᾽ ΟΥ “σοπηζογίοσγ.᾽ [15 Δρρσοργίδίθηθϑβ ἰο ἴῃ δαΐποσ οἱ [ἢ18 

ΡΙΌΡΠΕΟΥ, πο Ὀγίηρϑ ἴἢ6 Ῥγογηΐϑθα οὗ σις ἢ στοαῖΐ σομηΐογί ἰο ΓυἀΔῇ, 
ΓΑ Ϊθ658 ἴῃ6 ϑυβρίοοη ἴπαΐ ἴῃ6 πᾶπ6 15 ποῖ ἃ δἰγίῃ πάπα Ὀὰΐ οης Ὀ6- 

4 ὃο ΟεδδεῪγάι, Ταγηονίυ5, Ρυ., Καο.. 
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βίονοα ἀροη [18 ρσορῃεῖ ὉΥ ἃ ἰδῖοσς οἀὐϊΐογ Ὀδοδιιβὲ οἵ ἴῃ σμαγδςοίοσ 
οἱ Ὠϊ5 τησβϑαᾶρθ. ὍΠὴδ ἴοστη “ΕἸΚΟΘὨ 6 5θατη8 ἴο Ὀ6 8 φεηΈϊ!ς δά- 
Ἰεςῦνε ἀεγίνοα ἔσγοτῃ ἃ ρῥἰδεθ- δτηθ. Βυΐ πὸ ἱποσοῦρὮΥ το] 8 0]6 
ἰη!οστηδίίοῃ 15 ναὶ] ]Ὲ 88 ἴο ἴῃ Ἰοοδίίοῃ οὗ ΕἸΚΟΒἢ (νυ. 1.). 

Ἴδε Ἐβϑοη 14] δοσῦγαου οὗ ἴῃ βδυρεοσβοσ ριίοῃβ 8 σΌΠΟΣΑΙΪΥ δοκηον- 
εὐρεά. ὙΒδ δσβῖ, βἰδίηρς (ἢς οοπίοηϊβ οὗ δε Ὀοοῖς, δοοογὰβ ρεσίθς! 
ὙΠ ἴδς Ὀυ]ὶς οὗ ἴῃς 5]):εςἰ-τηδίϊεσ; 116 [86 βεοοηά, Ὀεΐηρς Ὀεγοηὰ ἴῃς 
Ῥοβϑι Ὁ1 οὗ ἃ 88 ιἰΞδοίοσυ ἰεβῖ, δηὰ θείης ἢ 0 ΨΑΥ ἀσσίνδο!ϊς ἔγοτα ἴῃς 
ἰοχὶ οἵ ἰ(ῃς Ὀοοΐς 1156], τηυβὶ Ὀς σίνεη ἴὩς Ὀδηςδὶ οὗ ἜνΕΣῪ ἀουδὶ δηὰ ὃς 
Βεϊὰ ἴο γεβὲ ὑροὴ βουπὰ σδαϊίοη. Οὐΐης ἴἰο [6 ὑποίοϊ ἀ ομαγδοῖεσς οὗ 
ἴδε πεδαϊης, πούγενοσ, βυβρίοίου 88 Ὀεθη οδϑὶ Ὁροὴ 18 σευ Ώ 688. 
Οτίχωσα (1791) 8 ἴδ Βχτϑὶ ἴο 566 Βεσὸ [ἢς νοσὶς οἵ ἃ ἰδῖθσ βδηά. Ηξ 885 
δά ΣΎ ἕο] ούνεσβ, τμὸ μΒανα ἀεοϊαγεὰ ἴδ6 5 ρεσϑοσ ρὕοη ἴῃ τγΠο]ς οὗ 

ἴη ρΡᾶσί ἴο ὃς οἔ ἰαῖς ογίχίη; 5ο Εἰςλ. (Σέηὶ]. 111,.4.71), Ετ., Ηά., Οἵ., θδν., 

Νον., Ασῃ., Ηδρ., Βυ. (ΕΒ.), Μασιὶ, Κδυ., θυ., επί. [ϊ 15 ργοῦδοϊε 

(δαὶ τῆς το ρογίίοῃβ οὗ ἰδ ἰεζεπα οοσης ἔσοτι ἀἰ βοσγεηΐς μδηάβ, 85 Ενν., 
Οι., Βυ., εἰ αἷ. δυρσγεβῖ; υἱϊ 1ἴ 18 ὉΠ ΘΟΟΘΒΒΔΙΥ ἰο Τεχασα ἐδοῖ 85 μανΐης 
δεϊοησεά οΥ χη 4}}Ὺ ἴο 118 οὐχ βρεςΐδὶ ροσοῃ οὗ ἴδς Ὀοοκ 45 Ἡριί. εἰ αἱ. 
τηδἰηἰδίη. [ΤῈ 8δὴγ Ῥασί οὗ ἴδς μεδάϊης Ὀς ἔσουι Νδῆυσιη Εἰτηβοϊ, ἰΐ 15 
ΡΓΤΟΌΔΡΟΙΥ ΟἿΪΥ ἴδε ἰαϑὲ ἴἄσχες νοσάβ, “ ν βίου οὗ Νδῆυσα ἴδε ΕἸΚοΞὨϊε.᾽" 
ΤὨε ογάεγ οὗ ἴδε ρασίβ σουϊὰ ανςε θδξη Ἔχϑοῖν ἴδ τόνεσβα Βαα {μὲν Ὀο(ἢ 
Ὀεςη ἀυς ἴο ἴδε ὑτορβεῖ δηὰ (δες νοσζὰ ““θοοὶς"" σουἹὰ βισε!ὶγ ποῖ βανε δρ- 
Ρεασεά, [Ι͂ἡ νἱεν οὗ ἴδε οχίεηϊ οὗ ἴῃς εαϊϊοτγί4] ἰαδους ὕρου ἴδε Ὀερίη- 
αἷς οὗ [15 Ῥοοΐς, ἱΐ 18 γῆοσε {ἰὸν (μδὶ ἰΠς οάἜσ ροσίοη οὗ ἴπε Βεδάϊησ 
οΆΠ|6 ἔσοτῃ δῃ εαὐϊΐοσ ἴδῃ (δῖ 1 σβῖας ἔσοτα ἴδς ὑσορβεῖ μἰγαϑοῖῖ, ΤῈς 
δααϊίοη οὗ βυροσβοσι ρίίοηβ, 88 ἃ τϑίςεσ οὗ ἰδεῖ, βθδβ ἴο αν Ὀδθῆ 8 

ἰανουτίίς ἔογτα οὗ οδαἱζοτγία] Ἔχογοῖβο. Τδε ἰηΐοττηδοη ζυτηῃεα ὉΥ 115 

εὐϊΐος, δονγανεσ, ῬΓΟΌΔΟΪΥ ροεβ Ὀδοὶς ἴο 8 σε ϊδίνειυ Θαυὶγ ἀαῖς, ἴοῦ Ὧο 
ϑοῦγοα ἤδηςς ἰΐ σαῖχῃὶ Βανε Ὀεδη οὈίδίηδα ἰ8 ΠΟ Κπόνη, 

1. κΨῈῸ] ὦ λῆμμα. Αᾳ. ἅρμα. ὦ »" δ δᾶ -ὦ ᾿δοουγχε᾽ οὐ δ! ςοϊοη,᾽ 

186 ΟὨΪΥ ῥἷδος ἤοσγε 4 80 τεηάεσβ ἴδε ποσὰ (ϑε.). !Ὃ 8 Βεσα ἴοἱ- 
Ἰονοὰ ὃν δῇ οὐ)]εςεῖῦνε σεῦ... ὍΤῆε σεηάοσίης “θυτάοδη᾽ νδ8 ἐδνουγοα ὉΥ 
ΘΑΣΪΥ ἱπίεγργείεσβ δηὰ ἐχρίαἰηδά ΕΥ̓ ἴδς ἔαςὶ [ῃδι ἀἰξαϑίεσ νας ἰἢς ῥγενδὶ!- 
ἴης ἴεπλα οὗ ῬΥΌΡΒοΌΥ, δδηςς ἴδε ἴεστα “θυγάδη᾽ σϑπις ἴο Ὀς δΔρρ ] εἀ ἰο 
811 ὑσορῃεοῖεβϑι Βυῖ “οσβοῖθ᾽ οσ "“υἱίεγαπος᾽ ((". Ὁ} ΝΦ)) ἰ8 ἃ Ὀεϊϊοσ γσϑη- 

ἀεγίης ἴῃ βυ ρεσβοσ ρὕοῃβ, τ δεσε “θυγάδη᾽ ͵8 βοτηθἴπηεβ τ ΠΟΪΥ ἱπαρρτο- 
Ῥτίδϊε, ἐς. φ. Ζε. 12'.-τ- 2] Οὐ ἴῃς βατὴξ τηδᾶβυγε 85 213} “δεζεανδά,᾽ Ὁ)ΠῚ 
“ οοτηραϑϑίοηδῖο, ηδν “ἴδιας οὐ “ςμε,᾽ 2) “τροσοϊ],᾽ ΟΣ; “ΡΙΠἸΑτ’; 

δηά σι} ἰταπβινς οτος; οὐ, Βασι, ΝΒ. δδ 27,122. Δ)ὴ δρϑίταςϊ βυὺ- 
βίδπενε “οομίοτγ 8 1655 5:2 0]6 85 ἃ ἢδηλὸ 8δη6 688 πη δοοογὰ σψῖϊῃ τῃς 

βἰσηϊθοδηςς οὗ οἴδες πψοσζάβ οὗ ἴῃς ἰοττηδίοη; οορέγα ΒΏΒ.. Τῇ παπιὰ 
ΟσοὺΣΒ 8.30 ἰπ 1Κ. 3552 Ἐπ53α. χ49, 7οβ. 4“. 1Χ, χὶ, 3, ἰὰς Μίβδηδῃ (Βαθα 

Βδίῆσα ΚΝ 2, Θϑ8δῇν. 11 σ, Ναζὶγ 4, Ῥεδὴ 11 6), ου 76 ν 5} οβϑυδγίος 
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(ΟἸεσιαοηῖ-δήποδαυ, ἄουμε Αγοδέοϊ. ὅθ6γ. ΠῚ, νο]. 1, ΝΟ. 41) δπὰ ἰπ 
Ῥμορηϊείδη (07.5.1, Νο. 123; 6698., Μοη. Ῥἤίαη. Νοϑβ. 3, 7; ΒοεἊκῇ, (ον. 

755. Ογαε. 11, ς, 26). [115 {Ἰκοὶν (μδὶ [ἢ Ὠδπιο 185 ἃ Ξῃογίεηεα ἔοστῃ οὗ 
ἘΠΌΓΣ ΟΥ ὈΝῸΠ) (Κοπηδάν, 8. 11, 473). ΑΒᾶσ. ἐχραἰηθὰ ἱξ 88 οοη- 
ποοίεα ψ] 1 πΣ (αη. 559); τ΄. ϑαγος, Εχρ.Τ. ΧΥ, ς14, ψῃο ἰσεδῖβ Ὁ 85 ἀυς 
ἴο τηἰτωταδίίοη; θυ βυςο ἢ υϑᾶρε ἰ8 ποῖ νν6}} αἰἱεβίοὰ ἴῃ ΗςΡ..---νρονη] ὅ 
ΦῊ ΓΙ. (68 τοῦ Ελκεσαίου. (ΦΚ" ᾿Ελκαισέου. (6) 16. ν᾽ Ἑλκεσεου. Ἐπ5. 

Οπμορε. ᾿Ἑλκεσέ, Ἡδβγοδίυβ (υἱα ῥγοῤλ.) ᾿Ελκεσεῖν. Ἢ Εἰοεξαεί. ἙἘουΣ 
δἰἴε8 ἰᾶγ οἰαὶπι ἴο ἴδ Βοηουγ οὗ μανίηρς θδδη ἴῃς Βοτης οὗ Νϑῆυμι. ΤὨς 
Βγϑὶ οἰαϊπιδηῖ 8 Α]- Καὶ (88, ἃ ν]]ασὸ δῦοιϊ 2 ς τὰ}}65 Ν. οἱ Μοβι, στ μοσὸ ἴῃς 

Ὠδῦνοβ ] οὴς οοηβεηΐ τερασγὰ 8 Τςογίδίη ὑἰδϑίοσ ὈῸΧχ 845 ἴῃς ἰοσῦρ οὗ 
Νδδυπι (1 ἀγατὰ, Νέπευελ απὰ 17|5 Κενπαΐης [1840],1, 232). Βυῖ Α596ὲ- 
ταδηὶ (Βὲδιἑοίὴ. Ονΐδηὶ. [1710 .7.],1. κ2ς, ΠῚ, 3.2) ἀδοίαγοβ ἴδ δι ἴδε (τδὰϊ- 
ἄοῃ ἀδίδθβ πὸ ἔυσῖμοσ Ὀδοῖς (μδη ἰῃς τό σεηΐυσΥ Α.Ὁ.; ἴδε Ατ. ἔοστω οὗ 

(ἢς ὩδηιΘ 56 615 ἴο γεῆσςὶ ἴΠ6 Ατ. ρεγοα; [ῃς δηλ οὗ [ῃς ρἷδος ἰῖ86 15 
δτϑῖ διϊοϑῖδα ἰη [ἢ 818}: σευ Α.Ὁ. ((΄. Νὅ. ΖΟΟ. ΧΧΧΙΕΙ, 165); Βεη- 
αιαΐη οὗ Τυάεϊα ἴῃ Ι:χός Α.Ὁ. τγᾶβ 5Βοῦγῃ δηοῖμοσ ἰοσ οἵ Νῆυτα δὲ 
“Αἴη Ἰδρδμδίδ, 5. οὗ Βαυγίοη; δηὰ ἰῃς ἰσδαϊἴοη ἰ8 νοσῖ ἢ ὯὨῸ τῆογε (ἤδη 

δἰ τιν ἰσδαϊ ἤοηβ 845 ἴο ἴῃς ζτανεβ οὗ ]οηδῃ, Ορδαάϊδη, δηὰ Ἰερίθδη οὗ 

Οἰϊεαά. ΤῊΣ δεςερίδησε οὗ (85 ἰἴς υϑδ}}ν ςαττὶεβ τ ἢ ἴς [ἢ ς σοπο]υ- 
δἰοη (δὶ Νδυτι γα 8 ομὰ οὗ ἴδ οχὶο5 ἔσοσῃ ϑδγγδτία οἵ 8 ἀδβδοοηάδηϊ οὗ 

ἴσα, το δὰ Ὀδδη βειοὰ Ν, οὗ Νίηονο. Βυϊΐ ἰδὲ ψδοῖὶς ἴοπα οὗ [ἢς 

ῬΓΟΡΒΕΟΥ͂ ροΐηῖβ ἴο ἃ βεΐοῃ οὗ υ Δ 85 115 δυίμοσ. ΤὨΪ5 ἰαϑῖ ον)εςἴοη 
αἶϑο Βοϊἀ5 δραίηβϑὶ (ἢς ποχὶ ἔπ Ὸ δ] ςβηἴ8. 7εσοπλα ἴῃ δ 15 ΠΟΙ ΠΙΔΓΥ 
ου Νδυτῃ 58 γ8, “ Οὐυυῃι ΕἸςδβα ὑϑαὺς μοαϊς ἰη (811|68 νἱςυ}. 511, ρᾶσ- 

νυ αὐἱάστῃ οἱ Υἷχ γι ϊηΐ8 νεΐϊεγυπι δεαϊ βοίοσασα ἰηάϊςδη5 νεϑῆρία, 5εὰ 

ἰαπιθη ποίιι5 [υυἀδεῖβ8 εἴ τ αυοαὺς ἃ εἰτουτμλδυςοηῖς τηοηϑίγατι5.᾽" 
ΤῊ Ϊ5 18 βθηο ΓΑΙ βυρροβεά ἴο αν Ὀδδη ἴῃς τηοάσογῃ ΕἸ Καυζε, ΝΕ, οὗ 

Ἑδυὶθἢ δπὰ δϑοιϊζ βενεὴ π11}}65 ἮΝ. οὗ Τιρηΐη. Βαυῖ ἴδοσε 8 πο ἱηαϊοδ- 
ἔοη οὗ Ναδυτ 5 σ᾽ Ἰδοδη οτἱκίη; οὐ ἴδς σοηίΓΑσΥ, 8ἷ5. ΟΣ 5:]1Θῆς6 85 
ἴο ΔΠΥ͂ Βορε ἴοσ ἴδε πογίβοσγηῃ Ἂἰηράομι δηὰ 118 Ὄχὶεβ βθαβ [818] ἴο βυς ἢ 
8 ἴδεοοῖγ. ΗἸἰδ5 τεΐογεηςα ἴο ἴῃς ἱηναβίοη οὗ ϑεηηδοθοσ ἴῃ 11 1 ουσῖβα 
Ῥοϊηῖβ ἴο μιὶβ8 ὈΥΔΓΥ ἰηϊοσγεβὶ ἰὴ Δ δηα 7ογιβαὶεη. ΗἸ. ἰἀοη δε 

ΕἸΚοΞι σῖ σαρεσηδυ (ὦ Καφαρναούμ; (Ὁ Καρδαγ Ναλιιηε τὰ “Πᾶσα 
οὗ Νδυπι᾽); Ὀυῖ 1 8 ΟΥ̓ ΠΟ τηδδῃ8 ςογίδίη [δι Ὁ.) οστηϑα (ἢς ἰδίῖεσ ρασί 

οὗ (ῃΐβ πδιης, ἴογ 708. τε Κεφαρνώμη δηὰ Τότοις οἡ ΜΙ. 11ϑ, Ὁ) (Ὁ 

οὗ Μι 418 1133 τὰὸὰο ὈΥῚ); 350 8150 Τὶ πα) δηὰ ἴδ6 ονίἄδηοςς 15 ἱπϑυβηςοϊοης 

ἴο ουἱϊνεῖ ἢ [ἢ ς ἱταρσορ δ ΠΥ οὗ 4 (1 4|}|}|86ϑδη γοϑ ἄσηςς ἔος Ναυη. ΤΈΣ 
ἰεδβὶ αἰ συ ἰγαάϊ ἴοη Ἰοςαῖεβ ἘΠΚοβἢ ἴῃ 5. Τ]υάΔῃ8. ΤῊΣ ὧἐ νἡ ἐς ῥγορἧ- 

εἰαγενε, ἩΓΟΏΡΙΥ δϑογ θοὰ ἴο Ερὶ ρΒβαηπίυβ (8 πδϊνε οἵ Τυὐδὴ τῆ νγὰ8 
Βίβμορ οὗ ϑαίδσηϊβ ἴπ Ουρσγβ ἰπ 367 Α.}., ἰπῃ ϑοΐὴθ 138. 88γ85 “Ἧς 
(Ν υπ) σδῆλς ἔσουχ ΕΠΙςοϑεὶ θεγοπὰ Ἰογάδη ἰονασζὰ Βεραρὰγ οὗ (86 

εαἷδε οὗ Βἰτηοοη.᾽" Βαϊ [Βς {(Πδὲ οὗ δ'τηθοη νὰ8 ἰοσαϊεὰ ἴῃ 5... Τά 8ῃ 
δηὰ ““Ῥεγοηά Τογαάδη᾽᾽ 15 [Ὠογείοσε υπίηῖο!  ῖ]6 ἴῃ (15 οοηηοοοη. ΤΣ 
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ἤσουν ἰβ ϑοϊνοα ὈΥ ἵνο σεςοδηβίουϑβ οἵ υἷε ῥγοῤῇ. ρυ ] 5ῃ δα Ὀγ ΤΊβοἢ- 
εηὐοχΐ ἰῃ τϑςς δηὰ Ρδβϑθὰ ὕροὴ οἱάογ Οτσεοῖὶς τα585., ἰῃ οὴς οὗ ψὩϊ ἢ ἴῃ 6 

Ρᾶββδβοὲ σιιη5, “Νδῦῆυτα, ϑοὴ οὗ ΕἸκΚοβδῖοβ, νὰ8 οἱ 7εβῦς οἵ (δς ἰτἶρε οὗ 

Θἰτηθοη"; δηὰ ἴδς οἴδες τεδάς, “"Νδδυπι τγὰ8 ἔγοσω ΕἸκεβε θεγοπὰ 1506- 
Βαθδσίη οἱ ἴἰδ6 ἱὺς οὗ δἰτηθοη.᾽"" Τα ρῆγαβε “θοεγοπὰ Τογάβδη᾽" 15 [ῃ 5 
ϑῆονγῃ ἴο Ὀε 8 χίοβξβ. ΤῊ] 18 4190 βυρροτγίεα Ὁγ ἴδε εἰϊδ οηϑ ἔτοηι ἰἢς 

Μώαε ἱπεοστρογαῖεὰα ἴῃ ἴε ϑγζίδς σα ϑἰδὕοη οἵ ἰῆς ΟἿ. ὈὉγ Κβ8ὺ] οἱ Τε}]Δ 

(61:7 Α.Ὁ.), σΒεγε [ἴῃς σεδαϊης ἰ5 “"Νδῆυϊα 'γὰ58 οὗ ΕἸκοβῃ, Ὀεγοηά Βειἢ- 
αδρτε, οὗ ἰδς υὐδἧ οὗ δἰπλθοη᾽ (ν. Νεβιὶς, ΖΟΡΨ.Ο.Ι, τ22 7.-« Ραϊ. Ἐχ- 

}ῖον. Ῥιπνά' ς Ομαγίογὶν διαἰεηιδηὲ ἴοτ 1870, Ὁ. 136; 7άενι, Μαγρίμαϊίεν 
μπᾶ Μαιενίαϊέεη [1803], 43 7). ἘΒειδ-Οαδῦτε 8 (με ταοάδγη Βοἰς- } τίη, 
ἧ. 6. ἰὴῆς δηοίδοηϊ ΕἸευΠοσοροΙ 5. ΑδὈουϊ 51Χ τὰ]68 Ἐ'. οἵ Βεἰτ- ἰσίη, δὲ 
ἴδε ὉΡρεσ επὰ οὗ ἴδε νδαγ εσιϑυσ, ἴθογα 19 δὴ οἷά νγεὲ]ϊ ἡδιηθα Βὶσ ε]- 
Καυβ,  ὩὶοὮ τασδὶ Ὀς 8 βυγνίναὶ οἵ ΕἸΚοΞἢ. ΤΪΚ 8 δὴ δ᾽οροῖδοσ 5υϊ- 

8ΔΌΪς τεχίοη ἔοσ ἴπε6 ρσορῃοῖ᾽β ἢοτὴδ δηά τῇδ ὃς ἰεπίδύνεϊν δαορίεα ἴῃ 
Ἰίδσι οὗ 8 Ὀεϊτετ-Δοοτεαϊ δ οἰαἰδηῖ. ΤὨΪΐβ8 του] τὰκ Νῆυπλ σους 
ἔτοτα ἴδε 88π|6 αἰξΞίτιςϊ 85 ἢΪ5 ργεάδοοβϑθον Μίςδῃῃ. Αῃ ἱηρεηίουβ Ὠγροϊἢ- 
εςἷ5 5 ρσγοροςδὰ ΌΥ͂ Ηϊδρ., νἱΖ. [δδιὶ ἰῃς ἔο!]ονίης δοζοβς οσί ρί πα! ν ἴε}} 

ἰηΐο ἴπγο βεοϊίοῃβ, ἴῃς ἄγϑι ἱποϊυάϊης νν. 5196. ὙΠὸ οροηΐηρς ποσὰ οὗ (815 

δεςίίου νὰ8 ὅν, ἴῃς οἰοβίης οπα 8 Ὁ. Αἢ ἀϊΐογ αἰϊδομοὰ 85 ἃ ἀς- 
βογρεῖνε μεδαΐηρ ἰο [μῖ8 βεςοη ἴῃς πογάβ, “νἱβίοπ οὗ Νδμυπι ἔγου ὃκ 
ἴο Φ᾽.᾽᾽ Βγ ἰδῖεσ τηϊβυπαεογβίδησϊης, ἴῃς ῥγεβοηΐῖ ἰεχὶ δῖοϑθὲ. ϑυςἢ ἃ 

τηοίῃοὰ οἵ ἀεβίχηδίηρ 8 ροσίοῃ οὗ ἃ ἱεχὶ 18 ποὶ εἰβενῆοσε υβεὰ ἴῃ τῆς 
ΟἿ... δηὰ ἰξ ἰ8 ἀϊβῆουϊε ἴο δοοουηΐ ἔος ἴδε 1085 οὗ ἴῃς οομηδοῖηρ ὑγερ- 
οβ᾽ ὕοῃϑβ. 

δ1. ΤΗΒ ΑΝΈΝΟΙΝΟ ΜΕΑΤΗ ΟΕ ΥΑΗΨΜΈΕΗ Ὁ. 

Α ἔγαριηθηΐ οὗ δὴ δοζγοϑβίίς ροθῆι, (Ὡς Αἰΐζθο 11π658 οἵ νη ]οἢ θ6- 
σὶρ τ ἴδε συςοεββῖνο ἰοϊζεσβ οὗ ἴη6 ΗδΌ. δΙρῃαρεῖ ἰῃ (πεῖν πδίυγαὶ 
οσγάοσ. Ονὑΐηρ ἴο ἴπ6 ἔογιηδὶ σμαγδοίοσ οὗ ἴῃς ροθπ, ἴμογε ἰβ ἢο 
ΟἸεα γ τηδευκοα Ἰορίοαὶ Ρσοργαβ8, ΠΟΥ ογζδη βαιοη ἰηΐο 5ιγ5.. ΤῊΒ 

ϑοπογαὶ ἰπουρῇϊ σοποοΓ 5 1156] νυ ἢ (ἢ 6 ἴεγγοσβ οὗ Ὑ δῆτε ἢ 8 ΔΏΡΟΓ 
δραϊηϑὲ 8 ἴοθβ. ἴῃ δὴ δνεῦ- ΟΠ ΔΉ σὴ 56 Γ165 οἱ ὈῬοΪά δηὰ 5 κίηρσ 

ΤῊΘΙΔΡΒΟΥΒ, ἴῃ6 ροεῖ 9θῈ 8 ἴο Ἵγσγϑδΐθ ἃ νἱνὶ ἃ ἱτηργεββίοη οἱ (15 αἱ- 
νἱὴ6 τταῖῃ δηα ἴἢ18 ἴο αυΐοκοη ἴῃς δὶ δηὰ ἤορε οὗ ἴῃοϑε ψῆο 
Ὠᾶνα ἰγιιϑίοεα ἴῃ δηὰ ορεγεά Ὑδανθἢ. 

(9) Α 7εδΐουβ δηὰ ἀνεηρίης Οοά ἰ5 Ὑδνες, δηὰ δ]|1εὰ τ ττδιῖ. 

(5) ἴῃ δἵοστῃ δηὰ τδρεβὶ 8 ἷς γᾶν, δηὰ οεἰοιιὰβ σὲ ἴδε ἀυξῖ οἱ ᾿ἰ5 ἐδεῖ. 

(3) Ηες τερθυϊκε8 ἴῃς 8ε8 δπὰ ἀγίεβ ἰϊ ὑὉΡ, δηὰ 4}} ἴπῸ βίγεδτηβ ἢε πιδῖκεβ ἀγγ. 

(Ἢ Βδδβδδὴ δηὰ (δχιμεὶ νἱῖδοσ, δηὰ (πε θυά οὗ 1, δηοη ἰδησυΐβῃς. 
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(Ὁ ΤΉ τοουπίλίηβ παΐκα δἱ δίτη, δηὰ ἴῃς Ἡ1]|15. πλοϊξ. 

(1) Απὰ τδς φαγί ἰβ ἰαἰὰ ψαϑῖς Ὀείογε δἰπι, ἰἢς ποσὶ ἃ τ ἢ 411 [15 ἱπ δ Ὀἱ Δη8. 

(1) Ηἰα δηρεῦ--- ΒΟ Ἴδη βἰδῃὰ ἔδϑὶ θείοσε τὺ ΒΟ Ἴδῃ βίδῃᾷ ἰῃ ἴδε βεαὶ οἵ μἷβ 
σταῖῃν 

(ΠΠ) Ηΐ5 ἔυτγ ἰΒ ρουτεὰ ουἱ Πκὸ ἔσχε, δηὰ ἴδ τος κ5 δὲ Ὀυγϑὶ δϑοιιηάοσ Ὀδοδυβα οὗ 
Ηΐπι. 

(12) Ὑδνε ἰβ ροοὰ ἴο ἴδοβε τνδϊ ἰηρ ἔοσ εἶπ), ἃ δι γου ρΒο]ά ἴῃ ἴ[ῃε ἀδν οὗ αἀἰβῖτεςβ. 

(3) Ὑδῆνε Κηονβ ἴποθε τμδὶ βεεὶς σείυρε ἰῃ δΐπι, δὰ πὶ δὴ ονεγβονίησς 
βοοὰ.... 

(5) Α 8} εηὰ νἢ}} μὲ τρδκε οἱ μἷβ δἀάνειβδσζίεβ, δῃα δὶς δρδυεβ δα Ὑ 1 ρυγδὺς 
ἰηἴο ἀδιίη 655. 

(δ) Ἡς 11} ποῖ ἴδἴκα νεῆσεδηςα ἔίοα Ὡροῦ ἷ8 ἴο065, ἴοσ απο οοσαρίεῖς ἀεβῖσις- 
ἰἰοῃ δα ἰ5 δρουῖ ἴο ψνοσῖκ. 

(Ὦ) δι ἀο γου ἀενίϑε δρζαϊηϑὶ Ὑδῆπνεῃν 

(3) Ὑδανεβ ἰαῖκοβ νεηρεδηος οἱ δ 8 δάνεσβασίεβ δηὰ ἴδγβ ὉΡ τσδῖδ ἔοσ Ὠὶς ἔοκβ. 

(Ὁ) ΤἸΒογῃβ οὐ ἀονῃ δηᾶ ἀτίεὰ ουϊ---ΒῈ 7 ΜΠ Ὀς οοηδυτηοα |ἰκὸ ἀσν βίὈΌ]ς. 

2. Α Ἶεαίομς απὰὦ αυεηρίπρ Οοά ἐς γαΐηυεῖ, απὰ 7μὶ} ο7 τυγαϊλ)] 
“ΤΠ γα ἴΠδΐ πο Ὠϊδίοσι δ] οσίτθ οΔἢ Ἔν Ὸσ ἃ8 ἃ οὐ πα 6 ἰογροῖ- 

ἴδῃ ὈΥ͂ Ὑδῆνθἢ (Ὠγουρῇ ἴῃς βΒὲρδέ οὗ ἔμπης, θυΐ τουϑβὲ ἰῃ 411] ολ 565, 
ΟἸΓΠΘΓ ΘΟΟΠΘΓ ΟΓΥ ἰαΐοσ, Β6 ρυῃὶϑηθα ὈΥ ἴῃς ᾿ἰνίηρ δηὰ 411-οϑεγνίηνς 
Οοά, 15 Ὀγουρῃί ἰογιναγὰ Ὀγ ΘΗ δηὰ 1 αἰγηϊβοα τεροϑὲ αἱ [ἢ ς 
ΨΕΙΥ Ὀερίπηΐηρ. ἢ Ἐ Ἐὸγ (6 διἰγίραία οἱὗὨἨ [εδ]ουιϑύ 88 δρρ] θὰ ἴο 
Ὑδησθῃ, σ΄. 705. 2415 Εχ. )οῦ 34. 1. 423 65, ὙΔΗΜΘὮ 15 ΠΟΓα ΡΓΟ- 

βοηἰθα 85 ἴῃς οτἱρίηδίος δηὰ συδγάϊδη οὗ ἴῃς αν οἱ γἱρῃίθουϑη 655, 
Ὑ20 τοραγὰβ βνυεσυ νἱοϊδίοῃ οὗ (ῃδἱ Δ ἃ8 δὴ οἴξηςεβ ἀραϊηϑὲ ἢϊπη- 
5611 ψ ἢ] ἢ ταυϑὲ ΡῈ ΒΕΌΥ ρυηϊϑηεά. Τῇ ρδγάουϊαγ ἴοσγμ οὗ οἴεῃος 

ΠεΓα σοϑοηϊθα 15 ον θη ΕΥ̓ ἴῃς στοηρβ ἀοηδ ἴο ἴϑγαϑὶ ΌὈΥ [06 στεαῖ 
ΡῬον 5. ὙΠ ἰδουρῃί οὗ Ὑδην ἢ 5 νθηροδηςα ὩΡΟῚ ὮΪ5 ἴοοϑ γγὙὰ8 

ἃ ἰανουγία ομα ἔσομι (ηὴ6 ἔἔτηθ οἱ [ϑγοηλ δῇ οἡ ἴο ἴΠ6 δπά; 6. γ. 
76. ττὖὸ ςα Ἐ2. .ς"- 1 Ὁ, 2.25 15. 612 63, Ῥ5. ο4ἷ; σ΄. Ἀοπι. ταἷν. 
--ἴη Μὶ ἴθεγε ἄρρβϑᾶγ δἱ 115 ροϊπί ἔτνγο ᾿ἰπη65 (νν. 3Ὁ- 88) πῃ ]οἢ ἅγα 
ϑῆονγῃ ποῖ ἰο ἢᾶνα Ὀθθη οὐἱρίηδ!ν ρ]αοθα ἤθσγα ΕΥ̓ ἴῃς ἔαςϊ (Πδι (Π6Υ 
᾿γθδὶς [6 σομ ΠΠΌΣΥ οἱ [6 δοσγοβίῖς, Τῆς ἢγϑί οὗ ἴμ656 11π65 ἴῃ 4]} 
ΡΓΟΡΔΌΣΙΥ οτρίῃδ!ν [ο]]οννεὰ ν. ἢ, σογε 11 θεϊοῃ Ρ5 ΔΙ ρα ε ἰς Δ}. 
115 ὑγεϑθησδ ἤδγα ΔΎ  Ὀ6 δοοουῃίοα ἴογ 45 ἄιε ἴο ἴῃ ἕαςίΐ [παἱ 1 

ΕΧΡΓΕ5565 6596 ΠΕ Δ }Ὺ (Π6 5άπης [ΠΟουρΡἢϊ 85 ᾿|πη6 τ δηὰ Ὀδρίη8 ἡ [6 
ψογὰ “νεηροΐα οὐ “δνθηρίη ν᾽ [ῃ4ἴ οσουΓ5 4150 ἴἤ6γθ. ϑόχγῃδ δαϊίογ, 

ποῖ Γεοορηϑίηρ (ἢ6 ΔΙΡῃαΡοῖς βίγυςίυγα, ρἰδοθα (ῃ6 ᾿ἴ'π6 σβογα 1ἴ 
βεοιηδα ἴο Ὀεϊοηρ ἰορίςα!γ. ΤὨδ ϑβεςοηὰ δάἀβδὰ ]ἴπς (ν. 53) τεδάϑ, 

ΦΈΝ.. 



13: 280 

γαλιυεῖῆ ἐς εἷοιυ ἰο σπρον σμὰ ργεαΐ ἵπ μιόγον, διί γαλιυοῖ τὐὴ]] ὃν 
πὸ πιθαης ἴσαν μπῤμης 66) ΤῊΪ5 5665 ἴο Ὀ6 ἃ ρ]οβϑῈ 1ηοη δά ἴο 
ταν [ἢ6 Δ ϑοϊυΐε βἰδίογηεηΐ οὗ ᾿ἴπ6 σ ΟΥ̓ ΡΓΟΘΟ Πρ ΔΠοίθοΣ δηὰ 
ΠΟΙ ΘΠ ΘΠΙΔΓΥ ΡῬΏδ86 οἱ ἴῃς αἰνίης σπαγδοίοσ. Νοῖ ΟἿΪΥῪ ἀοαβ 1ΐ 
ἀδρατγί ἔγοσα [ἢ δὶ ρβαρεῦς ογάδγ, θα 1ἰ 15 δὴ δ ΠΟγΓ Δ} Ἰοηρ ᾿ἴης, 
0.1685 ΜΠ ΒΙΟΚ. να ἀγοὸρ δε ἰαϑι εἶδιιϑ8 ἃ5 ἃ ἰδίθ Δρρεηαι!χ ἴο [ἢς 
Ἰἴπ6, ἰῃ ψΏΣΟΝ οᾶ586 ἴῃς Ἰἴη6 ὈδοοΙη65 ἴοο βϑῃογτί. ΕῸΓ ἴῃς [δουρῃΐ 

δηα ΡῃΓΑΒΘΟΪορΥ οἱ [5 1ἰης, τ΄. ΝῸ. 1417 ἴ- Ἐχ. 245 ἴ- 70. ,,3, ΑΥΕΥ 
[ῃε βἴτοηρ βἰδίεσηεηϊ οἵ Ὑδῆνε 8 σταίῃ ἴῃ ν. 35, (ῃ6 ρ]οββαίογ ζεῖ 
(ἢς πορά οἵ ἃ γτεΐεγεῃοα ἰο ἴη6 ρδίίδηςε δπὰ ποσοῦ οὗ αοά, Ὀυΐ γγὰ5 
οδγείιυ] ἰο δἀά [δὶ Ἔνθ 3ο, Ὑδῆνθ ἢ 88 ποῖ οπα ἴο ἰοΐ [6 ψ]οκοά 

δο 8.οί-ἶτεθ. 41 ἢδ5 ““στεδί ἴῃ βίγεη ίῃ,᾽ δὴ 1ἀΐοπλὶ που ΓΟ 6158 
ΟσουτηΡ, ΜΏΙΓΉ 85 ἤθγα σμδηροαᾶ ἴο ““σγεδί ἰὴ γλθγου " 85 ἴῃ 5. 
145; σ΄. αἰϑο Εχ. 34 Νὰ. 145 ΝΕ. οἷ Ρ8. τοϑ᾽ 70. χ᾽ἢ 7οῃ. 45. 1 
4“ Ὀς οὔρίηδὶ, (6 Ξἰγοη ρίῃ βρόίβδῃ οἱ πηυβί Ὀ6 τλοσαὶ βίγεη ρίῃ, δηὰ 

ἴδε [πουρῃξ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 15 [μὲ Ὑδηνθἢ 5 56]{-σοη ΤΟ] 15 ἴοο ρτοδῖ ἴο 

ῬΕΓΤΩΪ Πῖπὶ ἴο δοῖ ὕροὴ ἴῃς τρυϊθε οὗ συάδάδη ουροιγβίβ οὗ τί. 

- 830. 15 οἰογηι σπὰ ἰοηιῥεοί ἐς μὲς τὐαγ απὰ εἰομάς αγὲ ἐμέ ἀπ5ὶ οἵ 
λὴς 7661] Ὦδ6 δοζοβίϊς βίπισίαγε 15 τοβυ πη ἤοσο. ὍΤὨΘ [ὨΘΟΡ Δ 1685 
οὗ ἴὰῆςε ΟΤἿ.. ᾶἃγὰ υϑ0δ}}γν 5εῖ ἴο [6 δοσοτηρδηϊπιθηΐ οὗ σοηνι 5]0η5 οἵ 
Ὠδίυγα, ρΑΓΠ ΟυΪΑΥΙΥ 50 ἤθη (πε ἀοἰὙ 15 τεργεβθηϊθα 45 σῃηδη])65{- 
ἷπρ Ηἰπιβαὶξ ἴῃ τταῖὰ; ο΄. ΜΙ. τῇ ᾿- Τὰ. ς' “ 70. ,8' ,ο" Ζε. ο"" ΗΡ. 
455 15. κοῦ '-, ὙὍΈδ ϑβίοττῃ οἰουάβ γε ὈΥ ἃ ὑεαυςι] ἄσυτα τεργα- 
βεη(εα 45 ἴῃς ὅπ6 ἀπ Ξυγγεα ὑΡ ὈῪ ἴῃς ἔεεί οἱ Ὑδην ἢ ἃ5 πα ρΡᾶ5568 
ΔΙοη ἰῃ 5 σταίῃ. ὙΠογα 15 ποίμίης ραϊηδά, Ὀυΐϊ ταυςῇ Ἰοϑβί, ὉῪ 

(ἢ οπηοπάδιοηῃ “εἰοιὰβ δηὰ ἀυβί ἃγὲ δἱ ἢ15 ἔθοῖ" (νυ. ). Ἂν. 
γνῈ}} 54γ58, “1ἢς βρη δὰ ψοσγάβ.... {3κὸ (ἢ6 οἴμεγβ “ἴῃς δαγίῃ 15 ἢ]5 

ἱοοίϑιῖοο!᾽ πεεά ἰο 6 ςοποεϊνεά, ποΐ ἐχρ δἱηθὰ."--4. Ηἶἰε γοδμξος 
ἐμὲ 5δεα απὰ ἀγίος ἐξ πὴ, αμά αἱΐ {6 οἰγεαρις 6 πιαΐες ἀγ.}] (. 15. 
κοῦ ςτἶῦ Ρ5, 665 γη}} τοό". Υδην ἢ 15 Δϑοϊαΐο Ἰογὰ οὗ ογεδοη δπὰ 
ἄοεβ ἢ 1 85 6 1}. ὕμπάεγ οἰμοσ σοπμαϊοῃβ, Ὑδ ἢ 15 Γεργο- 

βεηϊοα 45 ἀοίησ ἴῃς ἐχαςί ορροϑίϊε οὗ δὶ ἢ6 ἀο65 πεσε (13. 3 ς᾽. 7). 

--Βαελαη ιυἕιεγς αὐυαγ απ (αγρηιοῖ, απὰ ἐπε μά οἵ 1,εδαποη ἰαη- 

φ5}}.65] ΒΑϑῆδη γψγὰ8 οὔς οὗ ἴῃς τηοϑί ἰογί]α οὗ ἴῃς Γερίοῃ5 δδϑβί 

4 ο υηϊ,, Υε., Νον., Οταν, Οὐ., Ηδρ., Ὧτ., νδὴ .. ΟἹ. Μαγί, Ηρι. ϑιζ. δοεὰ Κοηῖὶ νδο 

ἐχορσρὶ τῆς [Δ8ὲ εἰδυϑε δῃὰ ὑδς ἰΐ ἰο οςοπιρίεϊς ἴπ6 Ὁ [ἰπε ἰῃ ν. ὃ, ψ Ὡς Ὁ. Ὀεκχίῃ5 [ἢς Ῥοεπὶ 

πὶ ν. ὃ δηὰ οοτηρίεἰεξβ ἰῃς Ὁ ᾿ἰπο τὶ ν. 3, | 
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οὗ ἴῃς ]οτάδῃ ἂπὰ 5668 ἴο ἤᾶνε Ὀδδὴ ἴδγηοιβ ἴοσγ 115 ΗοςΚ8 (πὶ. 

12 4α' ΜΙ. γ.2) δῃὰ (το65. ὙΠῸ {ϊ, [ῃς νψοοάοα Πεϊχῃ5 οἱ (ἄστηεὶ δηὰ 

τῆς βηον-οΟἰδαὰ βυγαη 5 οὗ 1 εδηοη ἃ.ΓῸ ΠΟΙ Θα 85 Γοργαϑοηΐδ- 

{ἶἰνε5 οὗ ἰδ τερίοῃϑβ ἰδδϑί ᾿ΣΚοὶν ἴο 5βῆονν ἴῃς οδεοίβ οὗ 8η ΟΥΪΏΔΙΎ 

ἀγουσῃῖ. [{ 5 ἰογοΐης [ἢ ἰδησύυδρε ἴο ἄγρια ἔγοτῃ (6 πιο ὕοῃ οἵ 
(λ6868 ρδγίουϊδῦ γερίοηϑ, 85 Ηδρ. ἄοββ, ἰμαΐ ἴῃς ροϑῖὰ τηυϑδί ἤᾶνα 
ςοπ6 ἴτομὶ ἴῃ6 ρογοα οὗ ἴδε ϑγγίδηῃ ἀοχηϊηίοη δηὰᾶ (Πδἱ ἀεβ τις ἤοη 
5 ἰῃγοδίθηθα Ὡροὴ γερίομβ Ρεϊοηρσίηρ ἴο ἴῃς ϑυγίδῃβ, (ἢς ἴοβϑβ οἵ 

Ὑδημθῆ. Αγαϊηϑβϑί δηοίθοσ νίονν, ν]Ζ. (μι [656 ἴὮΓΘΘ ΓΟρΡΊΟΠ5 ΓΕΡΓΟ- 

βαηΐ ἴἢτες δχίγεπηα ροϊη 8 'ῃ δαϑί, ψεϑί δηα ποσίῃ δηά 80 σοι σίβε 
[Ὡ6 ψΠΟΪ6 ἰδηά, 1 158 ϑυβιοϊομε ἴο 58Υ [μδ΄ πον ΘΕ 6586 15 ἴῃ ἰδηὰ 

83 ἃ ΜΏΟΪΕ 50 ἱηάϊοδίοα.---ὅ. Μομρίαϊμς φμαζε δεΐογε κὲρι αγπὰ ἐπ 
μὴς ηιοἱ ] ΤῊΘ νεΓΥῪ Ρ1118γϑ οὗ ἔῃ6 βαγίῃ, ἃ58 ἴῃ δηςϊθηβ σοῃηϑιἀογεὰ 
ἴῃς τηουπίδίηβ (70. οὅ" δ), τευ 0]6 δηὰ ἀΐβϑοῖνε θεΐοσε ἴῃ ττδίῃ οὗ 
Ὑδην ἢ. ἘῸσ 5ἰπιῖ]ᾶγ γερσγοϑοηδοηϑβ, οὐ. ΜΙ. τ΄ Ζο. 14 Ἐχ. τοῦ 

Ὧι. 412 70. τς 70. 285 Ῥ8. 114 15. 64- 5 ΗΡ. 4315. ἘδΔιαυδίαβ οΥ 
νοϊςδηὶς ἀϊβέυγθδηοθβ ΟΥῈ ΔΡΡΑΓΘΏΓΓΥ 8011} ΡῬῃοποίηθηδ ἴο 

(86 Ἡερτονβ δηὰ {15 η6α 1Π6 πιαίογ8}5 ἴῃ ἰαῦρα ραγί ἴογ [Ποἱγ 
ἀοβορὕοηβ οὗ {πεορῃδηῖ68.---ἀπα ἐμά εαγίϊ ἰς ἰαϊά τυασίφ δεογε 

κῆρι, ἐπ6 τυογἀ εὐἱδΐε αἷΐ ἐλμοδε ἀιυοϊϊηρ ἐμεγεῖἢ]] 41 15 τοημἀογοὰ ὉΥ 
ἘΝ. ““δῃὰ ἴδε βδαγίῃ 15 Ὁρῃδδνθά, εἰς.᾽"; θυΐϊ [ἢ15 15 ἃ νεγγ ἀουδίζ} 

τεμάἀοπηρ. Ηδνίης ἰΔ ΚΟ ὉΡ ῥδγ ΟυΪΑΓ δϑροςίβ οἱ παΐυγα (ἢ 8 

ἴαγ, ἴΠ6 ἩΤΙΓΟΥ ἤδγα ἱηο] 65 (86 τ ο]6 ψου]ά, δηϊπιαΐα δηὰ 1η8η]- 

Ιιαΐθ. ΤὨς Ἡδῦγενβ, Κπουηρ Ὀγδςοις Δ} ποίπηρ οἱ πδίυγαὶ ἰΔῪν 

ΟΥ̓ ΒΘΟΟΠΔΓῪ οδι1565, σοηςσεϊνεα οὗ Ὀοίἢ (ἢῃ6 ρΠγ51. 4] ἀπὰ (6 πηογὰὶ 

ὈΠίνογϑο 85 ψονεγηθα αἰγες Εγ δηα ἱπητηθδίεὶΥ ΌῪ Ὑαμε ἢ Ὠΐτη- 
8561. ὙΠογε γὰ8 ἴοσ ἴἤστα Ὀὰϊ οης μοι] δηὰ ἴπμδΐ ψὰ8 (οὐ 5 
νοῦ. Ἠδποα ἤδη αἰϑογάεσ δηὰ αἰϑορεάϊεηος ποσὰ στΐα ἰὴ (6 

ΤΩΟΓΆΪ ΓΟΔ]π|, 1ἴ νγᾶ5 ἱπον 80 ]ς [δἰ ἴΠ6 Ρἢγϑπἰςδὶ γθᾶ]τ βῃου α βῆγο 
ἴῃ ἴῃς 5ῆοςΚ οςοδϑιοηδα ὈΥ̓͂ ἴῃ ἀϊνίηθ νἱϑ Δ οη ὩΡΟη 511. 
1 ἴῃς ϑενοηίῃ Ἰἴης, ἴῃς ττιίοσ ἴα κε 58 ἃ {γεβῃ βίασί. ΗἩδνίης 

ἀενοίεα (Πε6 ἰα5ὲ ἔουγ 11π68 ἴο 1ΠΠπ5ἰγδίοη 5 οὗἨ [Π6 ἰοστῖθ]6 πταῖῃ οἵ 

Ὑδην ἢ 85 τηδηϊθϑίθα ἰπ [π6 ρἢγπδιςαὶ ουῦ]ά, ἢδ ΠΟΥ͂, 8ἃ5 ἰῃ ᾿ἰπη6 1, 

δραῖη Ὀγίηρβ ἴῃς ττδίῃ 1156}{ το ἴη6 ογείγοηϊ.---ὖ. ΕΣ σηρεγ---ποῦο 
οαἢ δἰαμά [α5| δεύογε ἢ ἸΚλο εαπ οἰαμά ἐπ με πεαὶ οἵ μὲς ιυγαί 7] 
Ἐὸοὸγ ἰεχί, υ. ἡ.. ἘῸΓ 5111. ἔοστη Δ ἢ οἱ ἴῃ6 βάτὴθ [πουρῇΐ, υ. 
Απι. γ5 Μα]. 432 76. τοἷδ, οἵ. Ῥβ8. γηδ. ΤῊ Ϊ5 15. ἃ αἰγεςὶ ἀπά ρεγβοηδὶ 
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ΔΡΡΙ]ἰςδοη οὗ ἴῃς Ἰοβϑοὴ ἰδυρῃξ ὉΥ (6 ῥγεσθάϊηρ 1] 5 ΓΔ ΠΏ. 
Νο ῃϑίΐοῃ οδπ βίδηα Ὀεΐοσγε βυςῇ ἃ (οά, ἴοσ ἢ 15 ἃ σοῃβι η ἤΓα 

(δι. ,23,.--ΕΠἰὶς μιγγ ἐς ῥομγοὰ ομὲ ἰἶκε βγε] Α ἰανουτγίε ἤἄριυτε ἰο 
ΟΧΡΓΟΒ5 ἴῃ αἰνίπε δηροσ (76. 759 “215 445 2 (ἢ. 127 443:: 5). ὙΠὲ 
ἀεβίτιςῦνοε δηὰ ρυπβοδίοσυ εἴδςοῖβ οὗ ὅτε ἤᾶνε δ'νχαγξ δρρεδὶϑά 
ἴο ἴῃ το] ρσίοιιβ ἱπηιαρίηδοη 8ἃ5 ἃ δ 5υτηθο] οἱ αἰνὶπε σψγαΐῃ δηὰ 

ΠοΙ 655. ΤῊς Ῥεγβίδη ἤγε- ΤΌσβηὶρ 18 ἴ.6 ποίδθ]ς 1] οη οὗ 
(ῃ15.. -Α45|ὰ ἐμ6 γοοῖς αγὸ διγεί ἀϑωμεν δεέοαμ5ε οἵ π΄] (Οἵ. ΜΙ. 
τ’ 76. 425. 2429 ςτ25.35 ὙΧΒΕΙΠΟΓ [(ἢϊ8 εβεςί 15 οοηςεϊνοὰ οἱ 45 ἀπ 
ἴο ἴῃς Ποδί δἰγεδαν τηθηἰοηθά, οσ ἴο ϑοσηα οἴπεγ δϑρεςΐ οὗ ἴῃ αἱ- 
νἱπα ΡΟΨΕΓ, 18 ποί οσεγίδίη; πὶ 'ἴπ ΔΩΥ͂ οΔ56, 1 15 {πΠ6 δυσί] ργοϑεηοα 

οὗ ἀοἀ ψῃϊςοἢ ῥσγοάτπςοοβ βυς οδἰδβίγορἢϊς γεϑ}5.--7. γαλπυοῖ ἐς 
ξοοά ἰο ἐλμοδε τοῖο τυαῖξ 7ογ κι} ΑΠποῖδμεγ 5146 οὗ ἴῃς αἀἰνίπε πδίυγε 15 
ὨΟΥ͂Σ ΕΙΏΡ4515.64. Τα τταῖῃ οὗ Ὑδη ἢ 15 νεηἰθα ὕροη ἴμοβε ἢο 
Παίς Ὠΐτπη; Ὀὰΐ ἔογ ἴδοβε ψῆο ρυΐ {πεὶγ ἰγυβί ἴῃ Ὠἷπὶ πα 85 Ἰον!ηρ- 
Κἰπάμοββ (Ὁ. ς᾽ “). ὙΠῸ ψΠ0]6 ἰβίοσυ οὗ 15γαθὶ ἔγοτα (ἢς Α5- 
βϑυτίδῃ ρεγοα ἴο {π6 ὁπ γγᾶ8 οπμ6 ἰοῃβ ΔΖΟΩΥ οὗ ναὶ ηρ. Τα ἴυ]- 
ΒΙμλοπί οὗ ΠΕΡ ΠοΟρεβ νγὰ8 σοῃϑβίδη ν ἀείεστοαά. Τα ἢϊβίοσυ οὗ πο 
ΟΕ ῬΘΟΡΪςα σδη ἔσῃ ϑἢ ἃ ρᾶγα}}6] ἰο ἴῃς βίγεηρίῃ δηὰ ρεγϑιβίθῃοθ 

οὗ 15γ86]᾽5 δὶ [ἢ δηά ἢορε. Τῆε οὐάβ εγα ρραγθηί 411] ἀραϊηϑί 
δογ, Ὀυΐ 586 τεΐυ5εα ἴο Ἰεῖ ρο ΠΟΙ δὶ ἢ ἰῃ σοά. Οπε οὗ (ἢε ἐχῇοτζ- 
ἰδΔοῃϑβ τηοϑί ἰγσγεαυθπμ εἶν ὑροη (πὰ 1105 οἱ ργορμείβ δῃη!α ρϑδὶ πϊ5(5 
γγ85 [ἢ ΒΌΠΊΤΔΟΠ 85 ἴ0 ρδίδησε δηα ΠορΡα; 6. ρ. αῃ. 405 15. 8.7 χοἷδ 
64, ΗΡ. “25 ΖΡ. 3" Ῥ5. “ςῦ: 3. ,ηἱδ 4,3. δ. 1. δ. δὲ ,ο7 ς,9 1185."],8. 
45, Ὀϊβαρροϊηϊεά ἰῃ οπα Ἔχρεοϊδίίοῃ, [5γ86] ἀϊὰ Ὀυΐ ἰγαηβίοστῃ 1 
ἰηΐο Δποῖμεσ δῃά Ἴοοπέηπε ἴο “εχρεςὶ ρτεδῖ (Πἰηρ5 ἔσοση σοά."--- 
Α γνείμερε ἐπ ἐμὲ ἀαγ οἵ αἀἰδίγε55] Α ρῥΐδος ψὩἱῖποσ ἴο θες ἔγοτῃ (Π6 
βίοστῃ; [15 15 ἃ σοσζσηοῃ ὙΔΑΥ οὗ βρεακίηρ οἵ Ὑδηνεῃ; 6. ρ. 7ε. τοὶ 
Ῥβ. δ 218. δ 47, ς25 15. 1η2 2ς' 4.22 70. ,“.5.-ο. γ αλαυεῖ πους ἰμο56 
ἐμαὶ ἰαζε γεΐερε ἵπ ᾿υἱπ] ΟἿ. Ῥ8. τό. Ὅῆς “Κπον]εάρε᾽ ἢεγα βροΐίκεῃ 
οἵ 15 ἱποϊυϑῖνε οἱ δι ἰσπάογ ἱπίογοδί δηα τγαϊοοδγε ψὩΐσἢ ἸΏ ΠΘΓΘ 
ἴῃ ἃ δι μοτ᾿8 ἰονα (Απ. 422. θη [Π6Υ δα ἰο ἢΐπὶ ἴαγ δἱά, (86 Ὺ 
Ὑ11 ποΐ 6 γεοοϊνδά 85 βίγαη ρεγβ, υϊ τ ἢ ΟΡΘΠ ΔΥτ5 ἃ8 Ὑδη ΜΕ ἢ 5 
οἰ] άτοη; ο΄. Ῥ8. μ᾽ ςΣ 26, τ443.-.-.-9ϑθ.. 45"πάὰ υἷι απ ουεγῇοινΐηρ 

Ποοά .. .] ΤῊϊΒ βερίθησε 15 αν θηΕΥ ἱποοιηρ]είαθ. Μοβί ᾿Ἰπίογργείοῦβ 
ΤΏΔΚΟ 1 γεῖδσ ἰοὸ [ῃ6 ρῥἷου [ΟΠ] ονσεγβ οὗ Ὑδη θῇ δηα 50 ΒΌΡΡΙΥ εἰἴΠῈΓ 

“ἢς Ὑ}111 ἀοἰ νοῦ ἐμ πλ᾽" οὐ “6 ν1}} συαγὰ {Ππογλ᾽ (νυ. ὁ). Βαϊ ἴῃ 
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νἱον οὗ (Π6 δςϊ (ηδὶ “Βοοά᾽ 15 αἰτνανϑ υϑεα ἱῃ ̓ σομηδοῦοῃ τ ἢ ἀ6- 

βίγιςῖνο δοίν] 165 (Ρ5. 225 Ρσ. 2) 70. 2825 15. ς 4" Ῥη. ο᾽ 112), ἴἴ 
15 ηοΐ δἰ 8]1] ᾿πῃργοῦΔ 0 ]6 (μὲ [6 ϑεηΐθηοε τγεΐοσγϑ ἴο [πε ἔοαϑβ οὗ Ὑδῇ- 
ψ ἢ δηὰ βῃουϊὰ τμεσγείοσε μὲ οοσηρ]εἰοά δἰΐζοσ (ἢ15 ἰδϑῃηϊοη “"ἢβ ν}} 

ἀεβίτου (ες σις κοα." ὅϑοῖηθ ἢᾶνε 56εῃ ἰη ἴῃς “ονεγβονίηρ βοοά᾽ ἃ 
ἀεβηϊίε 4]15ΐοη ἰο ἴῃς ἱπνδαϊηρ ἀστὴν ἰδ γγἃ5 ἴο ἀδβϑίγου ΝΠ ν ἢ 
(τ΄. 15. 85) Ῥὺΐ 1 15 γδίῃεν ἃ ρεῆθσγαὶ ομαγδοίοσβδ !Ποη οὗ ἴῃς ονϑῖ- 
ΒΟ ληρ ἀεσϑίσπιςὔοη ψὨΙοἢ Ὑδηνν ἢ ψ11}1} Ὀσίηρ ὉΡΟΠ ἢΪ5 ἴοοβ ἤθη 
ἢδ 455ϑῦίβ ἢϊ5 αἿνη6 τλδ͵]εϑίυ. ψόοη ΟτΕΙΙ;, ΟΥ οὐ ἰηρ ἃ σοη͵υΠο- 

ἄοῃ, βθοιγοβ ἰῃς [ο] ον ίηρ ᾿π6, “δ Κηονβ ἴὩο56 ψὯΟ {γυ8[ ἴῃ Ὠΐτη 

ψνῆσθη ἰῃς βΒοοά ονετγῆον 5. Βυΐ 5δυςἢ ἃ 11πη6 ἰ5 ἴοο βῃοσγί ἴοσ [ῃ6 
τηοίσε δηα ἰηνόῖνοβ (Π6 ι.56 οὗ [Π6 ΡΏΓΑ56 “1η Βοοα᾽ 845 ἴῃς δαυϊναϊεηῖ 

οὗ ἃ ἰοπῃροζαὶ οἰδυι56.---Α με ομά τὐὴ μ6 φιαζε οὐἩ λὶς αὐἀυεγεανγ 65) 
ΑΜ τελαβ ἴοσ ἴῃς ἰαϑῖ ῥρῆγαβε, “οὗ ἢδγ ρ]δοθ᾽"; [ἢ]5 15 υϑι8 }}} 5υΡ- 

ΡοΞΒΘά ἴα τείεσ ἰο Νίῃενεῃ. Βυὶ ἴἤθσα 85 θθθὴ 20 πγοηίίοη οὗ 
ΝΙΠ νυν ἢ ἴῃ ἴαγ ἴῃ [ἢ Ροστα; βοῆσα ἴΠ6 Ξυ ἔχ “Ποτ᾽" 15 ψιδουΐ 

ΔΩΥ δηϊεοθάθηῖϊ. Μοάδχῃ ἱπίοσργείεσβ, [Πμογείοσε, ὑσεῖεσ ἴο ἔοι! ον 

ἴδε συρρεβῦοη οὗ ὦ 2. ΤῊΪ5 15 [ῃς ἢτϑί βρεοϊῆς πηδηίίοη οὗ {Π6 
ἴοοβ οἱ Ὑδῆμθι, μουρσῇ [Π6 ῥγανίουβ ᾿ἰη65 Ὠᾶνα, οὗ σουζβθ, θ6θῃ 

Βρόκθὴ 1 τοΐοσοπος ἴο ἤθη. Ηδρσε, Ὑ δῆ ἢ 5 ἰγοαίτηθηΐ οἱ 

(Πότ 15 Ὀσουρῃὶ ἰπίο ἱτητηθαϊαΐα δηὰ ΞΕ Κὶηρ σοηίϊγαβί τυ] ἢ ἢΪ5 δἵ- 
τὐἀς τονατά [ἢς ρῥΐοιι5.---Α πα μἷς σποηιΐος κα τὐὴδὶ βώγομε ἱμίο ἀαγκ- 

5.655] Α θρυτε βυρρεβᾶνα οὗ [ῆς Βορε  ϑβηθβα δηα ἀδϑοϊδοῃ ἰδαΐ 

Μ1}1 ονοσίακε [ἴῃς ἴοεβ οὗ Ὑδῆνθῃ; ἴΠογα ν1}} θ6 0 ΨΑΥ οὗ ἐβϑοᾶρθ 
ἴογ ἴθ. Ὁδα βγῃίδχ ροιτη115 Θαυ Δ} ψν6}} ἰῃ6 τεηάοηηρ, “ ἀδηῖ- 

655 ΜΠ] ρυγϑαθ ἢΪ5 Θηθτα 65," 7 δηὰ [ἢ6 5εῆϑε 15 δἰτηοβδί δα} }} Ὁ 

ροοά. Βυϊΐ ἰῃ ἴΠ6 Ρδγα]}]εὶ οἰδυβεβ, Ὑδῆν ἢ 15 [6 50] ες δῃὰ 1 15 
ΤΏΟΙΟ ἡδίυγαὶ (ἢ4ἰ [ῃ6 ονογίῆσονν οὗ Ὑδῆν ἢ 5 ἴοο5 βῃουὰ 6 τὸ- 
ἴεστοα αἰγεςῖ Υ ἴο ἶσα Ὠἰμλσ6]ζ, σαῖμοσ ἴῃ 8 ἴο οἣδβ οἱ ἢἰ5 ἀρϑηςία8. 

ΤΕΣ οδδηρε ἰγοπὶ “Ῥυγδβιιε᾽ ἰο “(ἢσιυβί ουὐἱ᾽ (70. 18᾽5) 5δθὴβ υἡ- 

ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ (ύ. 1.); ο΄, Ῥτ. τ423,--ὃϑς. 116 τὐὴϊ πο ἰαξε νεπρεσηςε ξιυΐσε 
μροη ᾿ξ αὐνεγδαγίε5] ΤῊΣ Εχὶρίθηοίεβ οἱ (ἢ6 δοζοβίίς βἰγαοίυσα 
τεχυίτε ἰῃς Ρ]δοίης οἱ (5 π6 δτα γαῖθοσ (ἢ8η ΏΘΓΟ ἱἰ 5 ἴῃ ΑΙ. 

ΜᾺ τελάϑ5, “ποῖ ὑνίος ν1}} δ ΗΠ]  οη ἃτῖ56." ὙΤῊΪ5 15 ἃ 658 ρτοθᾶ- 
Ὁ]6ὲ σεδαϊηρ (ῃ8η δαὶ βυρρεοίοα Ὀγ (ὦ Ὀδοδυβα (1) Ὑ δα ἢ 15 (ἢ 6 

4 ὃ0 4. (. ϑαηςυ5, Ἐοδοῦμ., Ηἱϊ., Ηά.. 

180 ε. ς. ὦ Ἐ 8, (]., Μαι., Ηά., διεὶ., Νεν.., Πᾶν. Ηὰρ 
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5ΌΡ]εςὶ οἵ [86 δεὔοῃ ἴῃ [ἢ ῥά. ]]ε] οἴδυιϑ6, (2) πὸ οἷοβθ δῃδίορυ ἴοσγ 
43 Ῥῆγαϑβε 15 Κπόονῃ, (3) 3415 ἰῃουγσῇῃί 15 ἴοο δοϑίγαςϊ δῃηὰ οοϊουγ- 

655 ἴοσ (815 οοηίεχί. ὙΠ6 βρεεῖβο τηθδηϊηρ οἱ 381 [45 θδθη βου ρῃς 
ἴῃ ὕννο πλδίη ἀἰσασίοηβ. ϑοηλα Βηἀ ἃ Ρσοιγῖε ἴο [048 ἴο (ῃς εἴἶεςς 
(δὲ Αϑϑυγία 5}8}} ποί δρδίῃ δ :ςι ΠοΥ 85 886 ἀϊὰά υπάᾶθσ ϑοηδοθογ Ὁ 

ΟΥ 858 5Π6 μδΔα ἀοης ἴο ϑαιηδιία. ΟἾδμεῖβ ἴακα 1ΐ 85 ἃ (ῃσεδί ἀραίηϑί 
ΝΙΠονϑἢ ἴο [δ6 εἴεςξ (Πδἴ πο ϑεοοηά αἰβαϑβίεσ ψ1}} 6 πϑεαβᾶ ἰο δο- 
ΠΟΥ Ρ 5} ΠῈΣ ονοτβτον. 7 ΤᾺΪ5 15 Θ5ΘΘ ΠΠ4}}Υ [6 54:16 ἰβουρῇῃΐ 85 

(αἰ οοηνογοά ὈΥ (μ6 τοδάϊηρ θσο [ΟἹ] ονγεά, νἱΖ. ἢο βεςοῃά βίσοκα 
οὗ ομδϑβορηϊ ψ}}}} Β6 ΠΘΟΘΘΘΔΤΥ (οἵ, τ 8. 32 265 2 5. χοἶ; Ὑδῆνθῃ 
ΨῚ1 Ραμ ϑἢ ομοα ἴοσ 8411. Νοόοῆθ Ψ}}}} ἄδσθ ἴο ὀρροϑὲ πὶ δραΐῃη. 

ΤΙΪ5 τρϑδηΐηρ 8 ΒΙΓΟΠΡΙΥ βυρροτίοα ὈΥ (ἢ τεπγδίπάογ οὗ (Π6 11η6. 
--ὃ90. ον μρίο σορεῤίείς ἀοείγμοίέον ἠδ ἐς αδομέ ἰο τυογ τ] ΤὨΪ5 8 δῃ 
Ἔχϑοὶ ρϑτ8]}1εὶ ἰο ν. "9 δηά 5 ἤεσε μαΐίεσ (ῃδη δἴϊζνγ "δ. Ι{ σεδί- 
ἄττηβ ἴῃ 6 Ῥσοροβί(ίοῃ τηδάς ἰῃ "Ὁ δηά οἰΐϊποῆθϑ ἰῖϊ. 48 [85 Βοῖε “ἃ 
[}} εηὰ δ 15 δρουΐ ἴο τηδῖ θ᾽" (σ΄. ΕΖ. ττἰἷ); (15 γε 45 σοοά 86η56, 
θυξ ΙΔ.Κ8 ΔγῪ ἔοστηδὶ οοῃποοῦνα ψ τ (ἢς Ρχεσθαϊηρ μ4} οὗ (Π6 11π6. 
ΒΥ υβίης ἴΠ6 ἢτβί ἔνγο ψοσάβ οὗ ν. ᾽ ἤοῖθ, γα ποῖ ΟὨΪΥ βΒεοῦΓα ἃ 
βιηοοἴμοσ οοπηδοίοη, Ὀυξ 4950 δοοουμί 58 580 ΟὝἹῈΠῪ ἴοσ ἴΠ6 ἔνο 
ψοσάὰβ Μ Ὡ]ΟὮ δὲ (6 Ρορίπηίΐηρ οὗ ν. 12 ἀγὸ υῃίηθ! ρ 0 ]6 δηἃ αν 
βαβῆοα 411 ἱπίοσρσείοσβ. ΕῸσ [86 ἰάϊοτα ““αμίο σομρϊοία ἀσβίγυο- 
ἄοη;,᾽ φ΄. Ὁ. 977 ἘΖ. 135 2 (Β. τδῖἷ2; δῃὰ ἴογ [ἢ δρϑοϊυῖα υ56 οὗ [86 
νοῦ “νουκ᾽ (ΠἸΦ 9), ο΄. τ Κ. 85. 3 7ε. 147 ἘΖ. 20" ῬΒ8. 22 4γ) ς" 
Μαὶ]. 317 Ῥη. 9ο1..--ϑ4. Ἡγλαὶ αγε γοις ἀευϊξίηρ αραΐμδὶ Υ αἰιυοῖ}] 
Νοῖ ““νῇδῖ δ γοιι ἰῃϊηκίηρ οὗ Ὑδῆν ἢ "ὃ ὙΠ νοτρ 2ΨΙ ἰη [ἴῃ 6 
ΡΓεὶ ψῖῖ δὲ οὐ Ὁ.) ΔΙνσαγβ πλθᾶῃβ “ἴο ῥΙοί᾽" οἵ “Ῥ΄δῃ δραίηβι᾽" 
(Εο. γ Πη. 1129. ΤΟ νυτϊΐοσ μοσὸ δάγαβϑθβ ἢ Π156} αἰ γοοῖ Υ ἴο 
[ἢ ἴοα5 οὗ Υδῆνθῃ δηὰ βθεῖςβ ὉΥ (818 ροϊπίθα χψιεβοῃ ἰο Ὀσίηρ ουΐ 
[86 ἔ ΗΠ οὗἁ 411 ἢυμηδη ἀδνίοα5 δἰτηθά δραϊηϑὶ (6 στεδί σοά; οἱ. 

ΡΞς. 2,2, ὙΒ6 Δη5ΜΕΓ ἴο (15 φιιοϑιίοη, οσ νυ μδίαενογ 6156 1 ΠΑ ἢᾶνα 

Βδδϑη ἰμαΐ [οἰτηϑά [Π6 οτρίῃδὶ σοπο ϑίοῃ οἱ [15 11π6, 15 ΠΟῪ ἰοβί.-- 

ΦΌ. γαλιυοῖι ἰαξες νεηρεαμοε ὁ ᾿ὶς αὐνεγεαγίος απὰ ἰαγε μῤ ιυγαίᾳ 

4 80 6. (. Ἶετ., ϑαηςίίυα, Ηά., Ρυ., Οτ.. 
ἡ 80 6. 4. Τβεοάοτεί., Β4., Κὶ., Ἐορεῆτ., Ἧϊ., ὕπι., Εν., ἵνε., ΗΔ]. 
Ζ Τῆς ογάοσς 99. Ὁ. 5 ἐς [μ᾽ δαορίοὰ Ὁγ Βίεϊ., συδῖς., Οταν, Μαπῖ, Νον Κ, Ερι. δικ., Ὁυ,, 

Κεηι. 

ᾷ σοννα Ἐοδεοῦτη., Επ., δίγαυβα, Κα. ἵνε., ἔδν., σΑδπι., Νοι., Ασῇ., δρ., Μεπὶ, Κεοιῖ. 
“- Αρεὶϊτιαὶ ὙΔΕτ ἢ" ἰδ δἀορίε ὃν ὦ Ἐ Κ΄, Ηἰ., Οταν, Ηαϊὶ., τ. Ηρί., νὰ Ἡ., Κου.. 



204. ΝΑΗΌΜ 

}ον μὲς 7065] ΤῊΘ τίρῇϊ οἱ 1ηἷ5 11π6 ἴο βίδη ΠοΙδ 15 βΒῆονγῃ ὉΥ 115 Ὡδᾶσ- 
Π658 ἴῃ (Βουρῆϊ ἴο [Π6 Ργεοθαΐηρ [ἴπὸ, ὈῪ 115 αἰ πρ ἰηΐο (Π6 Δοτοβς 

δί [15 ροϊηΐ, δηὰ ὉΥῪ ἰῃδ ἔδςΐϊ (μδῖ Σἴ 5 Ξι ροσῆυουβ πεσε 1 βίδη 8 
ἴη 4.111.“ Οἰδοῖβ ἰτοαΐ (ῃ6 [ἴπ6 85 8 ραζί οὗ [ῃ6 ρ]οβϑ οῇ ν. 557 ἰη- 
τεηἀ δά ἴἰο 1πῖ (ῃ6 Δ ϑοϊυῖα βίδίθσηθηςξ ἔμοσγε ταδάδ Ὁ ἴ86 δά οὶ 
βιρρεοβίίοη ἰμδὲ ὙΔην ἢ 5 νεηρεδηςα 158 σοβογνοα ΟἿΪΥ ἴοσ δἷβ 6η6- 
ταΐθ8. ΕῸγ ἴῃ6 Ρἤγαβθ “1ΔΥ5 ὉΡ στδίι,᾽ ο΄. 76. 35" 2 5. τοϑ᾽, ψθεγε 
Ὑδην ΒΒ δἰ πιὰθ ἰονγαγὰ ἢΪ5 οὐ ῬΘΟΡΪῈ 18 ἀθοϊασοά ἰο 6 7υ8ὲ 

(86 ορροϑίϊε οὗ ἰδὲ νη ΐοῃ ἢ 15 Πόσα ογσθα θα τ ἢ Ποϊ ΐηρ ἰονγασγὰ 
ἢ͵5 ἴοεβιυ Ὅ}6 ῥτο : ὕοη οὗἉ (815 βἰδίε οὗ τοϊηἀ ἡ ]οἢ ἰ8 αἰ ἀροη 
ἴϑγδϑὶ ἰπ Τν. τοῦ" τϑοορυΐϑ65 ἴῃ 6 βατὴς αἰθδγεηος θεύσγεεη [βγδεῖ- 
ἰῖε8 δηὰ ποῃ-1βγδοὶ 65; τὺ. Απὶ. 1Ἶ.--10. Τλογης ομὲ ἀσιυπ ἀπά 
ἀνὶοὰ ομί---ἐλιογν τοί! δὲ ἀξυομγεά {ἶξε ἀγγ οἰμδὺ 6] Α5 ἰξ βἰδη 5 ἴῃ 4, 
(818 νϑῦβα 5 ΒΟ πη η 16] ρ 0] 6. Μοάσγῃ ἱπίογργεΐοσβ ἤᾶνα ἴοὸσ 

[6 τηοϑὶ ρᾶσί δρδηάοῃδα ἱΐ ἃ5 ἢορε ε585 δῃὰ σϑην ἀθοΐασο ἴΠ6 τὸ- 

ΟΟΥΘΙΥ οὗ (6 οΥἱ ζη8] ἰοχί ᾿τη ροβϑθ]6.Ζ Α Π1ἴοσα] σοηοσίηρ οἱ 48 
ψΟυ]α γίε]ά, ““ἔοσ υαηΐο ἐΠοσῃΒ δηϊδηρὶ θα δηὰ {κε (μοὶγ ἀσίηκ ϑοακοϑα, 

ἴῃ γ Μ1]1} ΡῈ ἀενουγοά |Κὸ ἀτγ 5 016 011, οὐ ῥροββίθ!υ, "ΠΥ ἀτγ.᾽ 

ΤῊΪβ ἢδ5 1.50.8} θδθὴ ἱπιοσργείθα ἰο τρθδη δαί ὄνθὴ ἱμουρῇ (ἢ ς 
ἴοεβ οὗ Ὑδῆνεῃ Ρε, πκὸ ἰδηρί θα {Βογῃ5, αἰ βηου] δηα ἀδηροζοιβ ἴο 
ΔΡΡΙΌΔΟΝ δηὰ μὲ Βαχσά ἴο ἀββϑίγου Ἔνθ ἃ5 ἀγεηςῃδά ἔβογῃ8 ἃγὲ μασὰ 

ἴο δυπι, γεὶ Ὀεΐοσε Ὑδῆνγθ ἢ 5 πλὶσῃς {ΠΕ ΜΜ11 6 τηδάς ἰο ζ4}} ἃ 
Θδαϑὶγ 85 ἴῃς ἤσε σοῃηϑυπηθβ (Π6 5 0]6. ὃ Οἰδεῖβ ἢᾶνε ἰουηά ἴῃ [86 
ΒΕ ΟΠ οἶδιι56 ἃ 510} γ ἀἰετεηι ἱμβουρῃί, νῖΖ. “Κα ἀγαη κατα 0 
[411 ἰηίο ἰῃς ἤδιηςβ 85 ἱβουρῇ ἀοϑἰγίηρ 850 ἴο ἄο, {86} ψ1}} θ6 σοη- 

βυιηρα, εἰς..᾿ ἘΚ Βυΐ πο ἰτδηϑδίοη δβοσζαϊηρ ΔΩΥ οοηηθδοίοα 56 η58 
8. ῬΟΒ51016 ψ] ΐη (ἢ 11π|}18 οὗ ΟΥαΙ ΠΑΤῪ στατησηδίίοδὶ ἰηίογργείδ- 
ἄοῃ. Τῆς ἰτδηϑβϑίδοη ἤογὲ χίνθῃ γεϑίβ ὩΡΟῚ ἃ ἰοχί Ώ]Οἢ 15 Ὀοη- 
ἔοβϑθαϊν ἰαυροῖὶν οοῃ͵δοίαγαὶ δη, 45 τ ἢ 411 σιιε5565, (ἢ οἤδησδβ 
816 δραίηβί ἰῖ. Ἐρδόδῃϊ ἱπίογργείοσβ δανὸ οὐἱ (6 Οοταΐδη Κηοΐ ΟΥ͂ 
ἀτορρίηρ ἴῃς τῶοσγὸ αἰ ου: τγοσάβ 85 ἀυς ἴο αἰ Π ΟΡΤΑΡὮΥ (υ. ἰ.), Βυΐ 

(8158 Ιεᾶνεβ [86 ᾿ἴη6 Ὑἱ ΟἿΪΥ ἄνα θεαΐβ ἰηβίεδα οἱ ἴῃς 5ἰχ ἐμαῖΐ 
816 τοαυϊτοά,. ὙΒα ῥοοίβ ἱτπηδρίπδίίοη ῥἱοϊιγεβ [86 δη πῃ} 65 οἵ 

4 80 ρἰδοεά αἷϑο ὃγ Βίεϊ., Νον.;, Οἵ. (2), Ασὰ., Μεγιὶ, Ηρι., ϑιὰ., Καυ., Κοιῖ; νμῖς χα. 
Ρίαςες ἰῇς νιδβοὶς οὗ ν. 3 Βετε. 
{80 ἐ. ζ. Οὐυηϊ., ἵνε., Νον.3, ταν, Ηκαρ., Ὦτσ., νδὰ ΞΕ... 

5. 90 6. ζ. ἵνε., Ῥαν., σ᾿ Αϑπι., Ὀτσ., Κδυ.. 

ᾷ. 90 4. ς. Εν., Ηἰ., Ηἀ., Ο-.. δὸς, ζ. Κὶ,, Μδυ.. 



2.10 
Ι 20ς 

Ὑδῆνεῇ 48 ἃ ραίςῃ οὗ (ποτ ἰδ Ἰονν ὉῪ ἰδ 5'ἙΚ]6 δῃὰ γΤεδαγ ἴοσ 
(6 ἦτε. ὙΤὴς βδαὴς ᾿ἰκοηΐηρ οἱ Ὑδῆνοἢ᾽ β ἴοε8 ἴο ἐῃοζῃβ δηά 
ΒιΌΡΌ]6 ΔΡΡΘδΙΒ ἰῃ 15. 3.3.3. 12, οὗ, α130 2 8. 23" ΜΙ. γ' 15. το δ᾽ 
ΕΖ. χ" Ἐς. γ5. 

ΤΒς δοζοβς κἰγυςίυσε οὗ [18 βοςοη ννὰ8 ἄγϑϊ ποις ἴῃ τηοάσοσῃ 
Ἐπη65 δἱ ἰεδϑῖ, ΕΥ̓ Ῥαβῖοσ ας. ΕΤΟΒΏΠΊΟΥΟΊ οὗ 1,ἰεηζίησεη ἴῃ ἮΝ ὑσίειθογα. 
Η58 βυχρεΞπύοη νγᾶ5 ᾿ς δ] δὰ ἴο [86 διϊεηοη οἵ βδομοίδσβ ΌγῪ δ. ἰῃ μὶβ οου- 
ΙΩΘΏΪΔΙΥ Οἡ 5. 9. ΤῊ αἰβοονεσυ τὸ5 Δ Κοη ὑρ ὃν Βίεϊ. ψδοὸ βουρῆϊ 
ἴο τεοοηϑβίγυςϊ νν. 5-19 οἡ [19 ὈΔ4515 ἰὴ ΖΟ Ι͂Ο. ΧΧΧΙΝ (1880), ς:ο 7. δὰ 
Ἰδῖεσ πῃ 8ἷ8 Οαγηεέμα Κ΄. Τ΄ νεείγίος (1882), 212 7.. Ἐοἰκ.᾽8 βοειης νγὰ8 

Ῥεσυϊ δῦ ἰῃ ἴδὲ ἢς βουρῆϊ (6 σΒοὶς δἱρῃβδθεῖ ἴῃ ἴῃς βυιςςαβϑῖνα [1η65 οὗ 
γν. 3. 10. ΕΥῪ τη κίπρ [86 δρβαρεῦς δσσδηρεοιηθηΐϊ ΔΡΡΙΥ͂ ποῖ ΟὨΪγ ἴο ἰδς 
ἰηἱ [14] Ἰετίοσα, Ὀυΐϊ 4150 ἴο ἴδε βοοοῃὰ δηὰ ἰμϊγά Ἰοϊΐεσβ οὗ (ἢς ᾿ἰπε8. [ἢ 

Ηἷ8 σὴ ποσάβ, “ἜἊχημυ βίο σι βοῖο δ᾽ ρβαρεῖοο βἰσυϊϊασ μος σδστηση. 
Ὀηϊουίφας αἰΞςδο ᾿ἰΐοτα ἐσ ογάΐηθ δἱρβδθεῖ υϑαὰς δα τησπὶ ἱποϊυδῖνς 
Ῥγδειλ τ, δοὰ δᾶ ἰεσε, υἱ ΑἸΕΡΕ ἰϊογεῖασ, οἱ ῥγΐταδ αἱ ἄσηδααε 5 ορμα 
ὉπίςΔπὶ ἰδηϊυτα ᾿ἰΐεγασα πὶ ἴδ] οπι τες ρίαπι.Ό Ηος τηοάο ἴῃ ἱπίο βεουπαϊ 
αἰκειςδὶ ᾿ἰἴογας ΝΌΩ Ἰοςυ τοβοσναίασ. ( οἴοσδο ᾿ἰΐοσδς 8 ϑασης κῃ υὑϑαὺς δὰ 

Τὰν (ε φυΐθυβ Ρᾶ, υἱ βδερίυ5, [ἰἴετας ᾽Α.7 1 ργδοπι τ) Πἰτεσα5 ᾿η [1468 
Βεῖ, Οἴταεὶ, δεῖ, Ης, νὰν ἰΐα βεαυυυηΐατ, υἱ ΔΙ ἰογηδίτι Ὀἷηδο εἴ βίηρυϊδα 

Ῥοηδηϊυγ; ἐΓρῸ ϑδσμθ κῃ οἱ Ρᾶ ροβὶ Βεῖ, ᾿Α71π ροβὲ Οἰπιεὶ, (δάς εἰ ΟΟρὰ 
Ῥοβῖ Παἱεῖ, εξ ροβί Ης, δίῃ εἰ Τὰν Ῥοξῖ αν." ῬὍΤῆς διίβοϊδι τυ οὗ (15 
Πγροίδεβὶ5, νυν ῖς ἢ 18 τον ψὶδουΐϊ δηδίοαυ ἰἱῃ Ἡδοῦ., ἀπά ἴῃς νἱο]θηςα ἴο 
ἴῃς ἰεχὶ ᾿ΔΙΟΙ '5 ὨΘΟΟ5ΒΑΤΥ ἴο ρἶνε ἰἴ ΠΥ 5ῃδάς οὗ Ρἰδυϑ: 1} ἱκορὶ βομοὶ- 
8.5 ἔγσγουι δορἕηρ ἱἴ; δηὰ Βίοκ. ((ἰδουσὰ Βς δὰ ῥχγεβεηϊεαὰ ἴῃς ἰδϑὶ βίσ. 
ἰη σεν βοα ἔοστα [17.150] ἰῃ Ζείεο γε 727 Καίδοὶ. ΤΥλεοίορίε ἴον 1886), ἴῃ 
ἢ19 ἰαϑὲ ρυ] Δ ὕὔου οὐ ἴῃς 5υδ)]εςί, νὶΖ. Βεἠγάρε 2. σεν". Μοίγίᾳ (1894) 

δρδηάδοηθά [πὲ βοΐειως δἰ πλ5ε]ῖ, ΤὨς ποχὶ οοπ τ δυο ττὰ8 ἔσοσῃ Ουηΐς. 
ἴη ΖΑ. ΧΙΠῚ (1803), 223 ὅ.. δΔηὰ 4190 βοιὴς γί μοῦ βυρ εβίοηβ ἰῃ δ.λὅῤ- 
7,ιης μὰ Οἴαος (180), 1ο2 7.. Ἡῖς, οὐβεσνίης [ῃδῖ εἰςενοτε δἰ ρμαρεῖς 
Ῥοετ5 δζὸ οδστίε [Βσουσὰ ἴῃς ττδοὶς δΙρθδθεῖ δηὰ (Πδὲ 116-21 γγὰ5 οὗ δΡ- 
Ῥτοχί δε Υ (86 βϑτὴς ἰδησιἢ 85 1", ὑχοοςοεάδά ἴο σεοοηξίσζυςι 1::-21 50 ἃ5 
ἴο τρδίκα ἰΐ γὶεἰὰ ἐπδηϊγ- το 1ἴπ68, ἐδ. ἢ ορεηΐηρ ἴῃ ἴσῃ πὰ τῆς Ἰεςίε 8 

οὗ ἴδς δἰρδαθεῖ ἴῃ {ποῖσ ῬΤΌΡΕσ ογάοσ. Ταῖς ἱηνοϊνεα σαάϊςδὶ ουιεηάδ- 
οηϑβ δηὰ βενεσαὶ ᾿δηβροκί οης οὗ 1ἴη65 οὐ ῥαγία οὗ 11π65, ἌἜβϑρθοῖδὶν ἴῃ 
χιὰ-21[ι ΤἌΤὩς ὅτε ἔμ} βιαϊδιηθηΐ οὗ ἴδ6 οδδὲ ἴος ἘΠρ 15} τεδοσβ τγὰ8 
ἔαγη δα ΌΥ ταν, Εχῤ. τϑοϑ, ρῃ. 207-220, νῇο αἰὰ ποῖ διζετηρῖ ἴο ἴο]- 
ἴονν συηΐξ. πη ἴῃς τεοοηδίσυςοη οὗ ἴδε ἰδίῖες 8] οἵ (ἃς δοσοβές, οοῦ- 
ςογηΐης νϊς ἢ ἢς στ ΒΕ 56 γ8, “ΔΎ ὈΑγίουΑΥ συρσρεκίύοη οδη Ὀς τὸ- 
ξατὰεὰ 85 [{{||6 πλοσεὲ ἴδῃ 8 ροβϑι ὉΠ 1 γ᾽"; θυϊ 8256 εἀ Ηἰπι961{ τ] τηδτ- 
δ ΔΙ Πἶης ἴδ ανίάεπος ἔογ ἴΠε δογοβίῖς σπαζαςοίεσ οὗ πε ρίεςε 8ἃ8 ἃ ψΠο]ς 
δηὰ υἱἃ οοηιδυϊηρ ἃ ἰεχίυδὶ κυρφεβίίοη οσ ἵνο οἵ τους ναΐυς. Ηδρ. 

(εφοο διὰ 1902) τεζαγὰβ ἴδε δοσοβς ἔοστῃ ἃ5 ογί ἰδ] γδίῃεσ ἰῃδη 858 ἀϊε 



ΝΑΒΌΜ 

ἴο δη δαὐἱῶσ 85 ϑός δανὲ βυρρεβίεα δηὰ οασσίες ἰξ σουσῇ 21, θαῖ οσὔ- 
δἰάεσα [ἢς Ῥοδῖα ἰῃ 115 ρσχεβεηΐϊ ἔοστῃ ἴο ὃς ἴῃ σϑδὶν ἃ οοτηροκὶία οἱ ἵνο 
ῬοδπῚ5 (νὶΖ. 15:19 δηὰ Σ':-2.}, ψϊσἢ Βανα Ὀδδη ἱπάθρεη Ὁ στουσμῖ 

ουῖ οὗ ἴῃς οτ χίΠ8] δοσοβς συ ϊςἢ Βα υηάοσίαῖκοβ ἴο τοβῖοσο. Ασῃ. (1901) 

80] Θςἰεα (ἢς τνοσὶς οὗ 85 ὑγεάεογβϑθοσβ ἴο ἃ κοϑϑὴ οσίἰοΐ5πὶ δῃα πιδίη- 
ἰαἰηεὰ ἰμδὲ ΟὨΪΥῪ 8 ἔσαστηδηϊ οἵ ἴδε οτἱ σία! δοσοβς δβαὰ ὕδδὴ ἱποοσρο- 
ταϊθα ἴῃ οἢ. Σ δηὰ [δδι ᾿ξ ἰ8 ἐουηὰ ἴῃ 1.15. Ιῃ [δ6 τοβίοσδοη οὗ (815, ἢς 

ῬΙΟβεΓβ βοῦς Ὡ6Ὴ ἰοχίι4] σοδαϊηρβ δηὰ ἰγαπβροβίἔοηβ. Ηρίῖ. (1907) 
ΕΠ κονσῖϑα σλϑῖτθ5 Ω0 δίίειηρί ἰο σεβίογες ἴῃς δοζοςῖίς θεγοηὰ 11 δηὰ δα 8 
δυῖ {π|6 οὐ ἴῃς δοζοβῖίς ἔογστα ἰο ἴδε ποζὶς οὗ ῃἷἰβ ῥγεάδοἊβθοσβ. δ. 
(αφ10) Ὀερίης ἴἰδς δοζοβίὶς ψ ἢ 15, ἰσ. σἱ ἴο [0]]. 195, δῃηὰ σου ΐηδβ 13 

ΜΠ τ ἴο ἔοστα [86 Ὁ δηὰ ΡΥ [ἰπε5 τ ἢ τ ἢ 6 5ἴορβ. 
ΤΒς δοζοβές βἰσυςίυγε οὗ 15:10 }5 ἴοο οἸδΑ Σὶν δρρδγοηΐ ἴο Ὀς 8 βυδ)εςὶ 

οὗ τεδϑοηδοὶς ἀουρθὲ, Εἰχμὶ οὗ ἴῃς [ἴπ65 85 ἴδεν βἰδηὰ ἴῃ 46 οδοσ ἰῃς 
ἀεϑίγεα [0114] Ἰεϊζοσ, ψ᾿Ἐ1]6 ΟΣ οΥ ἄνα τοσε δζὰ 6851} τεοονεσγοὰ Όγ Ξσῃϊ 
δ η ἀδίίουβ δηα ἰγϑηβροκιἰοη8, βοπια οὗ τ ὩΪ ἢ ἀγα ὨΟΟΒΒΔΙῪ δρασὶ ἔσότῃ 
811 τεφυϊτειηθηῖβ οὗ ἴΠ6 δοσγοβίίς. ΤὨ]5 ἔδςοϊ 15 τεοοχηϊβοα δηὰ ἃ γζεοοηβίσυς- 

ἔοη 5 5 δ Πγ ἰἀεποδ] τ 11} (δὶ σίνεη αῦονς (ρρ. 287 1) ἰ8 δἀορίεά 
ΌΥ ὨΘΑΙΪΥ 81}} σοοδῃϊ βοβοΐαγς; 6. Κ. Ἦνε., Νον., Μασᾷ, Ὁσ., 5.1., νγδὴ Ἡ., 
Καυ., δὰ Κοηῖ. Ὑδὰὲ ΟἿΪγΥ ἀουλδίειβ δῖ δν. δῃὰ σάϑι.. Τῆς 
ἔοστωεσ δηϊεσίβὶ η5 (ἢς ροβϑι Οἱ ἱν τἰδδὲὶ (ἢς ἴγαοθβ οὗ δὴ δοζοξςς ἃσὲ ἀὰ6 
Βοίεἰγ ἴο υποοηϑοίουβ δηὰ δοοϊδηϊδὶ σδυβ65; Ὀυΐϊ [6 τεσυγγδῆςα οὗ 50 

ΤΏΔΩΥ 8ι1Οοαββϑῖνο ἰοι(εσβ δὲ σου αγ ἰηΐογνα ]β βεθιηβ ἴο γεάυςς ἴδ 6 ροβ5: 0 1}- 
ἱϊγ οὗ εδδηςὰ οσ δοοϊἀδηΐ ἴο ἴδε νδηϊβὶρ- ροὶηῖ. Ὅς ἰδίζοσ βοῆοΐασ 
ΜΟΠΔΟΣΒ ΒΟῪ 8 Ροδπλ ΟΥ ΣΙ ΠΔΠΥ οἰ Υὶν ἱπαϊοδίοα 85 δοτοϑῦς οουἹὰ ἢδνα 
ξαὶ]οὰ οὗ τεοοχηϊἴοῃ δηὰ αᾶνὲ βυβετγεα τυ ἰδ οα ἴο βυςἢ δη οχίεηϊ 85 [Ὁ 
Βᾶνε ἰοβί ἴῃς βειῃίδηςε οὗ 8η δΔοσοβϑῦς. Βαϊ ἴῃς ἔαςὶ (Πδὶ Ῥ5. 9 δηὰ 1ὸ 
υπάογσοηῖϊ 8. ΒΟ ΟὟὮΔΙ 5: ΤΣ ἰγαηβίοστηδιίίοη 18 80 ο οη ΘΏΒΥΟΣ ἴἰο 
ΒΓ ἢ δὴ οὐ]εςοῃ, 

Ιῃ ἴδ βεςοῃ Βερὶπηΐης τ ἢ αἴ1, ΟΣ ΟὨΪΥ δὲ ἴπόσὸ ὯὨῸ β0ζε ἴχβοθβ οὗ 

ἴδ δογοβές, θυι [ἢ σδαζαςίοσ οὗ ἰῃ6 σοηΐϊεηϊβ ὑπ εΓρΌο68 ἃ οἤδηρο. ΤΈς 
ΔΟΙΟΒΙΟ ΟΟΏΟΟΣΏΞ 1156} ΓΙ ΓΑ ΥΙΪΥ δ ἃ δ᾽ πηγοϑῖ Ἔχο υϑίνοὶυ τ ἢ Ὑδηπ ἢ δηὰ 
858 ἀοΐηρβ; νν. 11:5. Ασὸ οἰοδυὶγ δα ἀσγοβϑοά ἴο ἃ ραγίυν οὗ (δ βεοοηὰ ραγὶ ψῆο 
8665 ἰἴο ἢδνε Ὀδδη μα} )}7 οὗ ἃ ρτεδὶ οσίτης δρδίηβὶ Ὑδανεδ δηὰ ἢ5 ρεο- 
ὈΪε. Βξεηοε, [ἢεϑε ἵνῸ ρδζίβ οἵ οἷ. σ στωιϑὶ Ὀε (τεδίεα βϑθρασδίεϊγ. 

115 σὐηῖ.᾽ 5 τοοσὶ ἴο πᾶνὸ ροϊηίεα ουἱἵ ἴῃς αἀἰΞΕ ποῦ ΟὨ ἴῃ 51}]ς δηὰ ἴοὴς 
δεΐγεδ ΟΠ. 1 δηὰ ςἢ8. 2, 3. Ι͂Ὼ ἴδε Ἰαϊίεσ, (Ὡς ττιῖεγ 15 ἀθδ της τὶ ἢ δ 
ἀεδηϊίε δηἀ οοηοτεῖς ΡΟ] οΑ] δἰυδάοη; θα ἴῃ [86 ἔοστηοσ νγγὲ βανα οὐΪγ 
(βεοϊορίςδὶ αρϑσδοοηβ, Τδὲ ἰδησύυαρσε δηὰ ἰάδαβ δεσε ἃγὲ ποῖ ἴποβθε 
οὗ ἴδ6 ῥγορδείβ, δαὶ ἴΠοβ86 οὗ ἴδε ροβί-ὑσγορβεῖς, Ἅβοδαιϊοϊορί δὶ 88] π- 
5:5. ΤὨς Διο 8] δοσοβς ἔοστῃ 5 αἰϑο ουΐ οὗ Κεορίης στ (ἢς νἱχοτ- 
οὐ δηὰ νἱ(8] 53:}]ε οὗ Νδῆιτη. [1 ροϊηβ ἴο ἰδῖεσς π͵|65, θη βυςἢ ὑξαρα 
ὙΔ5 ΠΟΙΏΏΟΙ; 6. ῥ, ῬΓ. 3110:81 Ῥ5, 9, ΙΟ, 25, 34, 37, ΣΙἸ, 112, ΣΟ, 148. 

1. 1-4. ΤῊΪδ δοοίοη ἰβ, ἰπεζείοσε, ὩΟῪ ζδποσα ἢ δε] ἃ ἰο δὲ οὗ ἰδῖς 
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οσίσίη; 30 6. ξ. Βίοκ., σαν, δ 5., Νον., Ηδρ., δὴν (ΤΆ 1.2. τοοὶ, Ρ. 37), 

Ατη., Μασ, σγ., Βυ. δι. (ογ., Ηρι.,, Καυ., Ὁυ., Κεηῖ. ΤΒε ίδςϊ 
ἰδὲ τῃς Ἰδαῖος δα ἀϊἴοη σοσπηδ8 δὲ ἴῃς Ὀερπηΐϊηρ οὗ ἴῃς Ὀοοῖὶς ταῖμοσ ἴδῃ 

αἱ ἴδε δη(, 85 15 ΊΟΓΟ ΟἸΙΒΙΟΙΏΔΓΥ, 18 ποὶ Δ ορεῖδεσ νϊουδ ρδσα]]6]; 5'τ- 
ἰἰὰν ἱπτοαυςοῃϑ ἃτε Οη. 1᾿-2ι5, ι. 1-τ; δηά βογγηθ σου ὑἷδος ΜΙὶ. 
15:6 ἴῃ [06 β8τὴης ἙσδΔίεΌΓΥ. 

2. κῈ}0}} ΟἿἹΥ 7058. 24"; ἃ νατ δου ἔγοτῃ ἴῃ τζοσα υβ08] ἔοστῃ Ν20.-- 

"9 ὉΡ)] Μασίιϊ οὔ. ")1; 80 Ηρι,, ϑ[κ., Καυ., Κεῖ. Ὁυ. οπι. θοϊῃ πογάϑ. 

“ττδὴ Ὁ0)] Οὐ. τ Φὦ 858 ἃ αἰϊίος.; 50 συηκ., Ηδρ., Νον., θα... 

Μασίΐ οἱ. ΟὨΪΥ “"; 3ο Ηρι., 5:Κ., Κα.. Τῆς (δτεείοϊὰ οσουγτοηςε οὗ “Σ 
τεδ Ἔχοχοϊβεα [ἢ οἱ δ ἐχορεῖθβ; Εδ., δ. β., 58} ἴῃ ἰΐ ἃ τοβοοϊοη οὗ 

(ἢς τδγεείοϊ ἃ νεηρεδηςς οὗ "ν, νἱΖ. ἴῃ ἴς Ὀερίμηΐης οὗ 15.868 Εἰ βἴοσυ, 
ἴπ (Ὡς ῥρσορδοῖβ οσσῃ ἔτηθ, δηα ἴῃ (Π6 ἀδγβ ἴο οοῦγδ βοη [8γδοὶ ἰβ ἰο "6 
ἀοροσίεα ἰο Βαῦγίοη. Αὔθδσ. ἰηϊοσρσγείεά 1 85 οσςδϑἰοηδα ὃγ ἴδε δςοὶ [δὶ 
Αβ5γ. δαά ἱηναάεὰα δηά ἀεναβίδιεα 18τϑοὶ ἴἤσες {ἰτη65; τ ἢ }}]6 Ταγηονι5, 
Μίςοδ., σεῦ. δηὰ Ρα. τείετγτεοὰ 1 ἴο ἴῃς ἴζσοε ρεσβοῃβ οἵ ἰδς Τυηΐϊγ. ΤΒς 
οὔ. οἵ "7) Βεσὲ βυργρεβίεα 18 χχυς ἢ 5ἰσρ]εσ (Πδη ἴῃ 6 ρσοροβίἴοη ἴο ἀσοὸρ 
ἢ Δη4 ἴῃς 5εοοηά 5, ὄνεὴ δου ἰξ ἀοε5 Ὀσίησ (6 σξβυγα δέξζεσ ἴῃς 
ουσίἢ Ὀδδὶ ἰηϑἰοδὰ οὗ ἴῃς {π|γὰ ; βυςἢ να 5 ἰῃ ΒοΧδΙηδίοσ δὰ ποῖ 

ὉΠΟΟΙΏΤΩΟΙ.---ΠἼῸΠ 592] ὦ μετὰ θυμοῦ οτα. τ; 80 “ὅ; 50 α'5ο Οὐηϊς., ΗΔΡ., 
Νον.. Ου 1ἢΪ98 υἀϑᾶρὲ οὗ 3, οἵ. Ῥτ. 22} 2033 δηὰ (65.138 5. ὕ.. 950 8150 

ΑΥ, ἀδμ τὰ “ρόβϑεβϑοσ οὗ, “Ἅσδβαγαςίοσιβοα Ὁγ.᾽--- 0} ὦ καὶ ἐξαίρων, ηο- 
ΒΟΣΕ αἶβα υϑοὰ ἴο τεηάογ "), Ὀπὲ πὸ Ὁ) ἰη Πη. γ.. Ἐ εἰ ἐγαξοόησ. ἘῸΥ 
(Βς βᾶσης ᾶῶὲ οὗ "), ὙΠῺ ἰῃς οὐ]εςὶ ἣκ υπάετβίοοά, νυ. 76. 36. 12 Ῥ8, το 
1ν. το; Ατὰ. 13, ἴῃ 115 οσί χα] ἔοστῃ, ρσοῦ δου ρσεβεηϊοα [15 νῦ. τῇ 
ἣν Ἔχργεββθὰ (νυ. Η. ΔΗ, 432). Ηρι. νου]ὰ δϑβϑεῖρη "2 ἴῃ 411} (8686 ραββαρεβ 
ἴο ἃ "2 1 -ἰῬὲ οἰ  ογεὰ᾽ δηὰ τῷ Αβϑγ. παδᾶγω, σοηοσα ἶγ τοδα παδάγε, 
δηἀ οοπηροίεα ὙΠ Ατ. νην (γ΄ ὝὍ) -- “δυτβέηρ ουἱ (οὗ ττδι}).᾽ 

Νεν. τταςρὰ ᾿ξ ἴο δῇ Ασ. νῦ. -- '5ες᾽ δηά σοπάεγοα ἰδ "ορβοσνοῖ νἱ ἢ δὴ 

ΔΏΡΤΥ εγο᾽; ο΄. ΠΥ τὸ. “τρις, “ἰαγρεῖ᾽ (1 5. 2030).---ΑἹ! ψ8ο σεοορηΐθο 

(Ὠς δοζοϑβίϊς οβαζγαςίεν οὗ [15 ρβαββασζε οοῃησδάδ νν. 3Ὁ- 86 ἴὸ δα ουξ οὗ ρἷδος 
Βογε; θυϊ ΟΡ Οἢ 8 νΑΙῪ 85 ἴο ἴῃς Ὀεϑὶ αἰΞροβί οη οὗ ἔμεπλ; βοιις ἰγοδίϊησ 

Ῥοίὰ 11π68 858 ψίο58.5, Οἴεῖβ δηἀϊηρ ΟἿ]Υ 35 ἰο ΡῈ ἰδῖς δπὰ ρ᾽δείηρ 3Ρ αἴϊοσ 
ἴῃς Ὁ [ἴπ6, 116 οἴδοῦβ ταδῖτο θΟΙἢ ᾿η65 οσί σίηδὶ, ρυϊηρ 85. 28, ἴῃ ΓΟνΟΣΒΟ 
οσγάοσ, αἴϊεσ ἴῃς Ὁ ᾿ἷἴπε (Βίεἶκ.), οσ 32β. 15 δέον [η6 Ὁ Ἰἰης (ΗΡρῖ.), οΥ 85 αἴϊεσ 

ἴῃς Ὁ ᾿ς (ν. 7) δηά 30 αἴζοσ Ὁ (Αση.). Ὅυ., Ββοτενεσ, θθρίηβ (6 δοσοβίϊς 

ἢ ν. 3, ἀσορρίηρς ἴδε 1η1{|4] “ν᾽ δηά ρῥἰδεοίηρ ν. 3 αἴϊεσ ν. Ῥ9, Ἐν δἷ- 
ἰεπιρί ἴο .56 85 85 ἃ ρᾶτζί οὗ πε δοζοβΕς ἱηνοῖνεβ βεσίουβ αἰ συ ἐγ. Τὸ 
ταδί 1 3ΌΡΡΙΥ ἴῃ ββογίδρε ἰη ἴῃς Ὁ ]ἴηςδ, ἀδιηδη 5 ἴῃς ΔΙΌ ΓΑΣΥ Ομ βοίοη 
οὗ τῶογο ἴδῃ ἢ δ] οὗ 89 ἴῃ ογάοσγ ἴο Ὀσίηρ ἴἰδ6 ςοχρ]εῖεὰ ᾿ἰης πὶ [6 

ΟΟΙΏΡΆ88 οὗ ἃ Βεχδπιοῖοσ. Τὸ ρΐβςος ἰΐ δὲζεσ (δ Ὁ Ἰΐης, Κοννΐθα ᾿ς 8118 ἴοὸσ 
ΒοΟΙγ6 Ὀσυηΐηρ οἵ 86 ἩΒΙΓὮ 8, 88 ἰΐ 5ἰδηάβ, ἴοο ἰοης ἴοσ ἃ ἴῃ, δηά ἰΐ α130 

ἵηνόοϊνοβ [86 Οπγίβϑίοη οὗ ΓΣ Ὁ}»2 ἔτοιω ν. 7 δὶς ἢ Β85 ἴο Ὀ6 οστονάθα ἰηΐο 8 
δἰ Ώσ]ς ᾿ἶπ6. Ὠυ.᾽8 ῥγοροβι οῃ ἱηνοῖνεβ δῇ ἰσσεσι ϊδσ οσάοσ οὗ ψοσὰβ ἔοσς 
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8... δἰξζετ ἰδς ἰηἾ 14] "᾽ 885 Ὀδδη ἀσορροά ἔοσ ἴδε ρύυγροϑβο οὗ δε δοσοβες; 86 
ὩΟΙΏΪΏΔ] βεηΐδηςα (8115 ἴογ ἰἴ5 Ξυιθ͵)εςϊ δἱ [ῃς Ὀορὶπηΐηρ σαῖμοσ ἤδη δἱ [ἢ ς 
εηα.---8, 55] Βα. Ὅῃ, πνίϊ σπηϊς.; 50 Νον., Κϑυ.; οἱ. 70. 212 ]ζοῃ. 45 Εχ. 345 

Ῥβ. 1ο38 1453.--2ν κ᾿ Πρ.) ὦ καὶ ἀθῷον οὐκ ἀθῳφώσει. Ἢ εἰ νιωπάαπε 
ΠΟΉ 7αοἰεί ἱπποοεπίενι. "ΤὨς ΡὮχσαβο 18 ἰου πα 4150 ἰὼ Εχ. 347 Νυ. 14:2; σ΄. 

Ἐχ. 2ο 76. 3011, Ηρί. Βυρρ] ̓ ε5 δῃ οὐ]. 11}, ἰῃ ὑἷδοε οὗ 4818 γῆν; Βαϊ") 

Τοαυεβ ἃ Ῥεσϑοηδὶ οὐ]., ποῖ δὴ δ᾽ξισδοοη.---Ἴν}}} Οὔ ἰσεδῖς 65 βιιδ)]. οὗ 
ἥΡ)»., Ουμϊ., ΗδρΡ., Μασί, δηὰ Και. οὔλ. 85 ἃ ροβ8.--- 0102] Ὁ ἐν συ»- 

ταλείᾳ.--- 92} 70. οἹ7. Α ἀϊαϊεςς νατδὕοη ἔσο προ, οι Οὐκ. 

νοῦ Ἱα κυνδίαϊς. ὙὮδ βδτῖς 8} }Πἰεγαῖῖΐνε οοηὐυποῦοη οἵ ποιὸ δῃὰ πὸ 

ΟὐοῦΒ ἴῃ 18. 205 Ῥ5. 83:5.--»}} ὦ Ἡ Ρ]..---ὐῦλο Ρ2Ν] Οὐπϊς. υϑλυν ρ3 κι; 
80 ΒίοΚ,, νδῃ Η..---4, Ῥ0] ϑόσῃς τ85. οὗ Κοῆη. Ὕ); 80 Ἶ 68., Νον,., Ηδὶ.. 

ΤΏο ῥγίς. βϑῆονβ [δὶ (ἢς γοίεσεηςα 15 ηοῖ ἴο ΔΩΥ 5βἰηρὶεο δςῖ, θυϊ ἴο (ἢ τες- 
υἱᾶῖ δηά οοητπυουῦβ δοῦν! οὗ “5 δίοηρ ἴῃς8ς6 ᾿1π68. Α53 ἴδε οοηπυδέοῃ 
οὗ ἴῃς ρῥγῖίς. ΌΥ δε ἱπιρέ. βῃονπ, ἴῃς ῥγίς. ΒοσεῈ ἀθβϑοσῖθεβ ἃ ρεστηδηοηΐῖ οἢδτ- 

δείεσί ας οὗ "", οης ἀειηοηβίταϊεα ὈΥ ἰοηρ-6 5:8 0} }5Π6α ἀχρεσίςηςο.--- 5 Φ 2] 

Οὐηκ. τ᾽3»); 80 5.Κ.. γε. νηρλην; 80ὸ Μασιὶ, Νον.Κ, νὰπ Ἡ., Καυ.. 

Βαυῖ (95 νὰ8 ὑσοῦΌΔΟΌΪΥ ἃ σεςορη βεά δηὰ Ἰερὶ ἰπιδῖς σοηϊτδείίοη οὗ ἴῃς 

.}} ἔογτα, ἴ 6 σαὶ " θείης οἰϊἀθα ἰυπῖ 85 18 ἴῃς ἢ οὗ ΝΊΡἢ., ΗἸΡὮ. δηὰ 

ΗορΆ. ἱτηρέβ.. ἘῸγ οἴ βεσ σϑϑ6β, ν. 1.8. 33. 2, οἵ. Οε8. Ὁ 496, τοῦς ΚἹ Ἐάα. 

νη, τὴ ταν, Ὀσ., θὰ.. Ὑδ δοσζοβες ς 8115 ἔοτ δὴ ἰπ118] π μοτο. ΑἹ 
885 'ν δὲ Ῥοίἢ ἰῃς Ὀερίπηΐης δηά ἰῃς ἐπα οὗ ἰῃς Ἰἰΐης; Ὀὰϊ (ἢς ΝΊΞΒ. 
ἰοῦ ἜΧΟΘΡΈΟη βοθῖλ ἴο ροΐηϊξ ἴο ἀἰβοσγεηῖ νῦ8. ἰη τῆς ἴνο ρΐδςθς; δὶ 
Ιεαϑί, {πῈῪ αν αἰβογεηΐ τοπαδσίηρβ.Ό (ὁ δα5 ὀλιγώθη.. .. ἐξέλιπεν; 

Ἢ ἱπῆνηιαίις ἐπέ. .. οἰαπριΐ; δ πὸ... Ὅτ; α Δ}... .μ2.. 
ΤῺ δεοοοσάδπος ψἱ ἢ ποῖ ἱπέγσεσυοηϊς ἀϑᾶρα εἰβενῇοσε, (8. τασδὶ ὃὈς 
ἐχρίαἰηθὰ 85 ἄυς ἰο ἃ ἀεβίγε ἔοσ νατδίοη. Βυΐ δραϊπϑὶ βυς δὴ ὃσ- 
Ῥἰδηδίοη Βοσὲ 5 (1) ἴῃς ἕδος 1Πδὲ [ῃς (γϑηβίδίογα ἤεσα οσὲ ποῖ ΖΕΔ]- 
Οὐ ἔοσ νδγίεϊυ, ἴοσ ἰῇ 15 ὈΡ δηά ἸΥΠ ἃτε τεηαογοὰ ὃν ἴΒς 5σ8πὶ|ς πογὰ 
Ὁγ Ὀοίἢ ὦ (ὀργή) δπαὰ (Ὁ; (1) ἴδε νϑσίεςγν οχίβϑίβ ἴῃ αὐ (ἢς Νντββ.; (3) 

ἴῃς δοζοβς ςδ}}5 ἔοσ Ἴ; (4) ἴδ υβ6 οὗ τοτγὰϑ ἕοσ 'ν ὉῪ ὦ (Ὁ Ὡς ἢ Πδνοσ 
ΟὐςῸΣ Εἰϑοτεγο 85 115 σαν] επῖβ. Αἰηοηρς ἴἢ6 τὴν Ηδοῦ. οτὶρίη4]5 οὗ 

(4 5 ἐσεχυσηῖ γτοηἀογίηρς ἐκλείπειν, [6 οπο ἴῃδιὶ Ὀεκῖ βυὶϊ5 (5 5ἰυδίοη 8 
0 ἩΒΙΟἢ ἰβ τεργεβεηϊεα ὉΥ [μἷ5 νΌ. ἴῃ 625 τεηεγίηρ οὗ 15. 381 δηὰ ἴῃ 
ἴῃς ΝΙΡἢ. 15 τοηάδογοὰ ὉΥ (86 πουῃ ἔκλειψις ἴῃ 15. 1)4. ΤῊΪ5, Βονενεγ, 
Εἶνεβ ὺ5 "δὶ ἴῃς δπά οἵ [ἢς ᾿ΐπε ᾿ἰηϑίεδά οὗ ἴδε Ὀερίπηΐης ογε ἰΐ ἰ8 
πεοαρά. ΠΏ οη ἰἢς οἰάοβι νγββ. (ὦ (Ὁ) νψεσα πιδάσ, 1 18 αυϊῖς Οἶδα [ῃδὲ 

[δε ορεηπίης ποσὰ οὗ ἰδς ᾿ἴΐης νγὰβ8 ὕ ον, ἴοσ ἴῃς τεπάοσίηρ οὗ ἴῃεϑς ἵνο 
θεᾶς ἱπάϊβρυϊδο!ς τοϑτ ον ἴο ἴδδΐ ἔαςεῖ. Βαυΐ, ἱΐ ἃ βοσῖδε ἀερεηδεά 
ἰασσεῖγ ὑροὴ δὲβ ποτ οσΥ, ποῖ 5] ν 5} }ν ογεΐϊης 15 ΠΟΡΥ, ἴδῃς τεβειαθίδηος 
η ὈοΙἢ ἔογπ δηὰ τηδδηΐηρ ούτε 'Ν δηὰ "Ἴ σαὶ ἢ 64 51}}γ δανε οςςαϑἰοηδα 

ἰδΒεὶσ ἱπίογοβδηρςε; ο΄. ἰῆς 5ἰπιλδσ ᾿ϑηβροβιοηβ ἰη ΜΙ. 1:3 ὦ δηῃά Νὰ. τἢ 
Θ. Ὑμαῖ 51 τηῖρῃϊ Αἰ ηρὶν ὃς Δρρ]εὰ ἰο Βαβῆδῃ δηά Οασιμεὶ, ἐσ] α 
Σοσίοηβ, τουϊὰ ἀρρϑᾶσ ἔσοτι [5. 195 ὙΒΟΓο ἰΐ 18 ρα σα ]εὶ ἴο 12 δηα ἷ5 υϑεὰ 
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οὗ 5ἰσεδιχβ, 15. 176 ψὮοσε ἴἰ 8 υϑοὰ οἵ [Ὡς ρΙοτγ οὗ Ταοοῦ, δηὰ ἴδε ᾿ἰδίεσ 
ἩδςὉ. ψδεσγε 1ἴ ἀεηοῖεβ ἴδς (Ὠἰηηΐηρ ουϊ οὗ νἱηθ-Ϊεανεβ. (. Οτδγ 5 εσ- 
οεἰϊεηὶ βἰδίεγηθπὶ οὗ ἴμεβε ἔδοῖβ. Βίεἰς." χη. ΒΒ), ὅν, ΟὕΚ. κῚ; 

80 Βίοϊ.3, Ἶνε., Οἐ., Ηδρ., Νον., Ηρι., ναῃ Η.. Ο8Β. κόπον 5. Ασῃ. 

21. Καυ. "Ν1.-1 3} ὦ ὕπο; 909, ΟΒ. γῦγλν.-δ. 0517] ὦ τὰ ὄρη; 
80 ὦ; δΒεῆςς Μαζί, ουγηπ; 80 Νον.Κ, Κεηΐϊ, θυ.. Βαϊ ἴἂς δγῖ. ἰ8 ποῖ 

ὨΘΟΟΞΒΔΙΥ ὄνθη ἰΒουρσὴ ἴδ6 ρᾶγα}]οεὶ ἡουη 845 ἱϊ; ἰδ υϑςὲ οὗ ἀτγὶ. ψὶῖῖϊδ Ομ 6 

πουῃ ἤδη ἃ οο-οσγαϊηδῖίς ποῦη 18 ηδγίἤσους 15 ηοΐ πποοσωσοοῃ; οὐ. Μὶ. 

Σ4.4ᾶ.,2 241... ἘΕΣίδεῦ, [ἢ δῖ. ὁσσυγβθ ΟἾΪΥ Οὔςδ ἰπ 8ὴ δοσζοβὶς 85 ἃ 

τρεῖορεσ οὗ (δε δἱρμαδείςς βεσίεβ, νῖζ. 1,8. 4..-- 2 32. ΟὍΩΚ. "2. ὅ5ν; 50 
ΟΓΑΥ, Κοὶ., Νον..--κοῦῇ κά, κϑον, ΝΙΡΆ. γ' πεν (σ΄. 1 π)υνη), νι δὶς Β 

ξυστιβῆεβ σοοὰ 86 η36 δηᾶ Τσοῦ5 ἴῃ ἃ 5ἰτη δῦ ςοηϊοχὶ ἰπ 15. 611; 90 830 

Οδρεῖ δ, αυηϊ., τὰν, Οἵ. (2), Μασγῖ, Νον.Κ, Ὁσ., ΕἸ ἯὙΡ ΒΒ... Ἡρὶ, 

Καυ.; σ΄. ἤουν. πεϑγν (ϑο Νεν.). ὦ ;καὶ ἀνεστάλη. Αη. ἔφριξε. Σ. 

ἐκινήθη. Ἢ οοπίνενμρῖί; 5ο Ὁ. ΒΊοκ.: ον. ΒΙοκ." κτον; 5ο Νον.. ΒΌΒ. 

ΜΡ); 80 γὰπ Ἡ.. Ὅτ. στιν, Καὺ. κρν, Οογξω. μσῇν, ΗδρΡ. 
μὴ), Ὅᾳ. προ (σ΄. ΗΡ. 32). ΑΪ (4115 ἴοσ δῇ ἰπιγαηβι ἄνα τοηἀοσίηρ οὗ 

μῦ). Ῥαβϑαρδβ ΠΟΙΩΙΏΟΠΪΥ οἰϊεα ἰῃ βυρροτί οὗ [ἢ]5 δτὲ Ηο. 13; ΗΡ. 1ὃ 

Ῥε. 243 8019; Ὀυαΐ Ηο. 13! 15 οοττυρί (ν. Η.ΔΗ, σα Ἶος.), ἨΌ. χὃ ῬτΤΟῦΌΔΌΪΥ 50, 

Ῥ5. 245 βου ἃ Ὀς οοχτεςῖεα δἴζεσ 247, δηά ἴῃ Ῥ5. 8019 ἴῃ ἰηἰτδηβὶ εἶνε 5εη536 

ἷδ Ὡοῖ πεοόβϑαῖγ, ἷνε 5ῃοι!α 4͵90 Ἴχροςὶ "), 1ξ ἰηϊσαηβιεῖνο, ἰο Ὀ6 ξο]- 
ἰονγεὰ ὉΥ τ ταῖμβεσ ἴμδὴ 7200, ΟΦ Σ. 5εετὰ ἴο δανε τεδὰ (Ὡς ΝΙΡΕ. 
ἱταρί. οἵ πϑ); Α4ᾳ., α Ἢ ρεσῆδρϑβ χζᾶνς δ ἔγες σεηάεσίης οὗ ἴῃς βᾶτας ἔοσπι; 
Ὀυϊ  εοηπεοῖοα ἰδ τπῖῖὰ πη, “θὲ τυδϑῖο."--- 2. Οὐὰ. υ τὰ ὦ (Ὁ; 50 
Ὗε., Οαὐυηκ., ταν, Ηδρ., Νον., Μασ, Ηδ]., Ηριῖ., Καὶι.. ἘῸΓΣ βἰγα δγ 

δεγηάειϊς οοηβίσυςοπ, ν. 76. 34 Ῥ8. 24! ο8. Οὗ ἡ σύμπασα ---ῖ γ)0Ὁ 
ὯΝ ὅν 5] ΕΑ. "Ὁ γ)0 Ὁ “) )Ὃ Ὄγι; 50 Βίεκ., αηϊ., ἵΝε., αταγ, Οσ., Ηδρ., 
Νον., Μασ, Ὠσ., Ηρὶ., 8:1. νδὴ Η., Κεοηῖ, θυ.. Το τεϊδοηυ θεΐπεεη 

τ0)ϊ15 πε δηὰ 16 Π]ῖης 15 50 οἷοβς (μδὶ 11 15 ενϊάδηΐ [δὲ {88 [1πὸ βἰοοά ἰῇ 
ἱγηπγοάϊδίς Ργοχίσαι υ ἴὸ ἴδῃς ἰδίίοσ. Ὑδς Κογ-νοσγὰ ἰηῃ [ἢς6 δοζοβίὶς ἰ5 “; 

Βοηος “5 τηυϑῖ Ὀς δηβροβεά. Αση.᾿8 οὐ)εςίίοη ἴο (815 ἰταηβροβίτίοη ἰ5 ποῖ 
γγ 6 ]}} τἀ Κ η, νὶΖ. [ἢδι γ»)0 5 “ν νὋ ψου] ἃ τηδϑη ““2Ο οδῃ βἰδηα Ὀεΐοσε δἰπὶ}᾽", 
(δ ἰεανίης  υητοϊαϊθ, 15 ζταιωσηδίοδ!ν ταδϑβο. (15. σοϑ); Βεῆςς [ῃς 
ὨλΆ50. 54. τεΐειβ ἴο ἰΐϊ δία γα γ. [ἢ ΔΩΥ οα5ς, Ατη.᾽5 βυ 5 ταϊοη οὗἉ “"}» 

ἴος ἼΡ" 15 ἴοο νἱοἰεπΐ ἃ σὔδηρε. Βιυΐῖ Ατη.᾽5 εχραηδίίοη οὗ ἴῃς ρμοϑίτου 
οὗ "οἷ ἴῃ 4 45 ἀυς ἴο ἴῃς ἕδος [παῖ ἴῃ 6 ττίτοσ τὰ5 ασυοίην ἔγοτλ ΤΠ ΤΩΟΥΥ 
Βεσα 18 ῬγοῦδοϊυΥ οοστεςί; ο΄. ἴδ 6 ρῥἷδος οὗ 112) ἴῃ 15. 21 ψ ἱτἢ 115 Ρἷαςς ἴῃ [ἢ 6 

ἀυρὶϊεδίῖςε, ΜῈ. 4,.- 0} ΤῈ ἀείδοιηδηΐ οὗ 1 ἴο οςοπῃρ]εῖς "0 Ιδανθβ "Ὁ 
85 ἃ Ὀγος Ἐς ἴο θ6 ῥγοηουποοα τ] Ὁ" δῃηὰ [ἢ ἱπρτονεβ8 ἰῃς τηείσε.-- 
Π5)] ὦ τήκει, Αα. συνεχωνεύθη. Σ Θ ἔσταξεν. Ὦ; Λωενε 7αοεἷ!. ὟΥ ε., “ἰϊὰ 

Θ, τ. “Σδηὰ γγ), τεδάϊης ἴμεπὶ ΓΧ) δηα 150); 80 Ηδ].. Κεπη. 22ς 
Γοδ 58 ἸΧ); 80 Μίςδ., αυηκ., ΒΙςεκ., σὰν, Νον., Μασί, Ηρῖ., Καυ., 

ἘΜΨᾧΒ..., Βυὶῖὶ ἥη,ε.᾽8 οδ͵]εςϊίΐοη ἴπδὲ 50) 18 ηοῖ βυϊδοϊς Ὀεΐογα ΝΣ 15 

11-ἰουπάςά, ἴῃ νον οὐ [ς. 739 σβεσε ἴδ ἰάδ85 οὗ ᾿ρουσίηρ᾽ δηὰ “δυχηίηρ᾽ 
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ἅτε ςοῃ]οϊποά ἰῃ τοίογθηος ἰο Ὑϑῆνε8 στδῖμ; 50 α]30 ἴῃ 76. 445 2 (Ἐ. 

345. Νοτχ ᾽8 ἴδε αἰ βίου ΠΥ τ] 15] βεύίουβ; ἴῃς νῦ. 15 ΠΟΤΩΣΔΟὨΪΥ υϑοὰ 
οἔ (86 Ὀτοδικίησ ἀόνῃ οὗ νγ4}15, ἄόοσβ, οἰ 6β, ἰοτνηβ, εἰς.; ἴβοσα ἰ8 ὯῸ ἴῃ- 

δΒεγεηῖ αἰ σα ΠΥ ἴῃ ΔρΡΙ γίης ἰξ ἴο τοςῖ58; 1ξ 15 ΒΌΣΕΙΥ 85 εαϑὺ ἴο (ῃίϊηὶς οὗ (ἢ ς 
“Ὀγοδκίηρς ἀοτη᾽ οσ “ρυ]Ἕηρ ἀονγπ᾽ οὗ τος 5 85 ἴΐ 8 οὗ (δα “δυτηΐηρ᾽ οὗ 
(δετα; ἰμάδοα, (ποτε 5 ΩῸ ὀχϑιαρὶο οὗ (Πΐ5 ἰδἰΐοσ ἰάθα ἰη ἂς ΟἽ... ἔοσ [86 
ἰάϊοτ Ὁ Υ0), τ΄. 76. 435.--ὌὉ Ὁ} ὦ ἀρχάς; 50 Ὦ. Ηδππος Οατ. σκα.- 

00] (Ὁ -ὁ 5; 30 Ουηξ., Βίεϊ., Νον. (Ὁ). Ὑδα τεΐεγεηςα οὗ {88 5. 

8 διηδίσυουβ, ἔοσ ΨῈ' ὁσσυσβ ὈΟΪἢ 85 τηδϑς. δηά 85 ἔδιῃ..---ἴ. ἡγῸ"] κά, 
ΠΡΌ γηρυ; (7. ὦ τοῖς ὑπομένουσιν αὐτόν; Ἢ εἰ οοηγογίαης; ἴδ ἰο ]5γαεῖ ἐπαὶ ἐκεν 

Πα 5ία. ἐπενιδεῖνες; (Ὁ ἰο εἰγεηρίμεη. ὙὨΪ5 ἰηϑοσίοη 18 βυρροσίεα ὈΥ͂ 
(1) ὦ, νος μα8 οης οἵ ἴῃς τοσε ἔγεχσυεηΐ οαυΐϊνα θη 5 οὗ πο; (2) ὦ, 

γί ἢ ῬΤΟΌΔΟΙΥ δὰ "Ρ" 85 ἃ δ4515 ἴογ 15 "[βγδεὶ᾽ δῃὰ "Ὁ 88 ἴδε οὶ μα] 
οἔὗὐ ἰἰ5 “5ἴδῪ δοιηβεῖνοβ᾽; (3) ἴπ6 ηδεὰ οἵ δποῖδμοσ Ὀεδὶ ἰἱπ ἴῃς ᾿1η6. 
ΤῊϊ8. τεδαϊπα (οσ "Ὃς ν)0Ὁ) ἰβ δοςερίοα Ὀγ Βίοκ., Ουηϊ., ᾽ ε., Ἀᾶν., 
σάϑα., Οσαν, Οσ., Νον., Ηδὶ., Μασ, Ὠσ., Ηρῖ., ϑιἷ., Καυ., Κεῦι, Τῆς 

Ρῆγαβε "Ὁ" 210 οσοῦτβ δἰ5ο ἴῃ 1,8. 25; οἵ. Ῥ5. 2ςὲ 37 607 865 [5. 4031 
4053. Οὐοτίξιι. βυβϑιϊαὐεβ. ρὺ ἴογ ροῦ. Βίοϊ. (1894) ἘΡῸ2 Ἐῦῦ; σ΄. 

ΗδΡ. ΠΡῸΣ 12 νῷ; θαΐ τὰς ἰάΐοτα 12 ἪΡ ἀοεβ ποῖ οοςὰσ εἰβενβεσε. Νδη Η. 
ΝῊ ΠΡῸ ᾽Ὁ Ὀπροῦ, Ὁα. ρου Ἀρρῦ. Ηρί. πουἹὰ ἀετῖνε ΠΡῸ ἔτγοπι ΠΡ 
τὰ τς Μαβθοσοῖοϑ, σαῖθοῦ ἴδῃ ἔσοπι "Ὁ" (ο΄. (68. 18. Κ), θυϊ [ἢς ἰαῖ- 

ἴοσ τοοῖ 5115 [86 υϑᾶρὲ οὗ (πε πουη Ὀεῖϊεσ. ῬΤὮ15 15 [86 ΟὨ]Ὺ ἜΧΔΠΊΡ]Ε οὗ ἃ 
Ὁ ἰοσιδίίοη ἔτοτα δὴ ΚΡ τοοϊ σῇ ϊο τοίη ἃ υπάοσ τς ῥχείοστηδνςε 
ψ ἤδη ἱηβεςοπαὶ δα  οἢ5 ἃγὸ τηδάς δηά αἷϑο ἀουῦ]ε5 ἰῆς 45 σϑαϊοδὶ, 

6. ξ. ἢ. ὙὍᾷδε ἀουθ]εὰ τδαϊςαὶ, οὗ σουγϑε, ἀθεβ ποῖ πεοαββα τ !Υ ΡΓΕΞῸρΡ- 

ῬοΟϑ6 δῃ »"» τοοῖ, βίῃςθ 1 ΔΥ Ὀδ ΟὨΪΥ δὴ εαυϊναϊςηῖ ἔογ ἴῃς παίυσα! ν ἰοης 
ν ναὶ (6. Κ. τὴλ)ϑ δπὰ ν΄)0»}). ΑἹ νας ]δίεβ οὐ (πἰ8 ροΐηῖ; οὐ Ῥ)ς, 

2 5. 2253; ΠΡΌ, Ῥ5. 31ὸ 423; ἸΉΡΌ, 15. Σ7ῦ 5. 525; ὈΒΡΌ, Ῥ8. 3785; "ΒΡ, 

Βη. στ, ὙἼΒΟ ἃ ἰ5 71:51 85 ΔΌπογτηδὶ ἴῃ (ἢ οὔς 6856 85 ἴδ ΟἸ ΠΟΥ, 110 

[υτηϊϑῃίησ [86 ΟὨΪΥ Θχβηλρ]ς οἵ 115 τεϊεηοη ἴη (86 ς886 οὗ δὴ »"» πουῃ. 
((. Βτοςϊκεϊπηδηη, γε νρὶ. Ογαρη. ὈΡ. 1ο3, 375; Βασίῃ, 78. ὃ τς8 Ὁ; Νό. 

8..γ. Ογαηι. ὃ τ26 Ο.---Σ Ὁ..2] Ατῃ. οἵ. 88 ζ'οββ ὃ). "3215 Ὑ "2.-- Ὁ 

ἙἘά. πῖδν γὺ, σι ἢ ΒΙοΚ., ααηϊς,, ε., Ηδρ., Νον., Μασίϊ, Ηρι., διΚ., 

νδη ΗἩ., Καυ., Κεηῖ. Οατσϑυ, Οσ., Ὦσ., θα., οπι. γ, Ὀυϊ ἀο ποὶ δάὰ ".-- 

ὍὋΠ] ὦ τοὺς εὐλα βουμένους.---ὃ. 2» η0.Φ2}] ὦ καὶ ἐν κατακλυσμῷ πορείας. 
6 ΔΡρασζϑηῖὶνγ ἴσ. Ῥ δηὰ (δος [0]]. πιϑ»ν; ἰδουγῇ (8]5 ἀρρεάᾶγδποα 5 ρὑσοῦδοὶν 
ἄυς ἴο 8 ἵπποτῦ ὅγγ. οοστιιροη. Βίςϊ. οτἱ ψίῃδι!!γ (1880) δὐἀεὰ τῷ; δαὶ 

ἰδίεσ δοῦν; 30 νδῇ Ἡ.. Ηδρ. οἵ. 9. Ουηϊ. 8645 Ὁ" Ὁν ΟΥ̓ Ὁδ:); 50 
Ὗνε., Οστὰγν, Νον., Μαζί, ρι., Καυ., Κεηῖ. Ὁ. οἰδηρες Ὁ ἴο Ὁ.375, 

-- το} ] Κα. νοῦ; 80 Β08ὶ (ΖΑ͂. Ν), συηϊ., Οοτῖ, ΟτΥ., Νον., Ηδρ., 

Μακὶ, Ὦσ., Ηρὶ., δ1:ἰ., νδη Η,, Καυ., Κεηῖ. Ὁ... Το 84. οὗ 481 ΙΔ. κ8 

ΔΩΥ δηίεσεάεηπς ποτε. Ῥδγβ δῖα ἴος ἃ βεςοῃά δος. δὔεσς τὖῦ ἢΦ» δτὰ 
ἔυγηἰϑηεά ὈΥ 76. 3011: Ν . οἱ, Βαϊ [86 51 ΠΑ Ι Ὑ οὗ Ὁ ἴο ΠΟΤ 158 ΝΟ ΣῪ 

οἶοβα; ἔοσ οἵδεσ ἰηἰοσοδηροβ οὗ 3 δηα Ὁ, οὐ. ὙΜ2 ἴοσ ὙΥ ἴῃ 2 Κ. λο!;; 
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ΣΌΝ δηα ΠΝ ἴῃ Οτ. δηὰ Κι. οὗ 2 Κ. ς! (ο΄. ὦ (Ὁ δ); γγονν δηὰ 7,250 
19. τς (σ΄. Ἐ), 708 1-33 Να. 1135; δηα [6 ἰος8]) ρσγοπυηςίϊδὕοη οὗ ΒΔΑ] οϊκ, 

ΥΠΙΓὮ 15 ΒΟΔΓΟΟΙΥ αἰ ησυΐθηδῦϊςε ἔγοσῃ Μδ8δ] θεῖς. ϑυςἢ σοηζυβίοῃ 15 4150 
εἰςασὶν δἰϊεϑίεα Όγ ὦ, ἐ. ς. Ηο. 1οἍ 3", ὦ ᾿Ιαρείμ; 13".3, ὦ (ΚὉ -- Ὁ; ΑΠι. 

6᾽ ΦΣ, ὦ - νι; ΜΙ. γη11 ἡδφῃ, ὦ -- “003. (Οὐ αἰ9ο Ὁ]. 4557. 

Ογανι. ὃ 44; Κὅ. [Π, ἱ, Ρ. 459. Εοσ 2 πον πὶ 3, οὔ. 76. 3011 « 461. ᾧ 
τοὺς ἐπεγειρομένους; 51 γα ]Ατῖγ Θ. Αα. ἀπὸ ἀνισταμένων. ἘΞ΄. α σοηΣΜ ρεη- 

εἴδως ἐμ. ὁ 0 ὥς ῥίαοε. ἴδ ἸῸΡῚ μι ΟῸν» 5:9. ὦ Αᾳ θ. Ε΄. δηὰ ὦ 4]} 
{τεδὶ ἰξ 85 ἃ ἀεβίσηδίίοη οὗ Ῥοσβοῦϑβ γαῖμοσ ἴμδη ρυἷδος οσ ἰπηρβ. Οτα. 
ΟΡ. Ηουδ. νρΩ. Νεν, Ῥοορ. δῖδθ, ῬΡΟ; 80 Βδύεσ, Βτ.. 

705. νῊ) (ϑο Ηδρ.) ΟΣ ῬῬϑΌΓΟ (30 Οσ., ὟΥε.; ἡ΄. Ηρ:.). Ηδὶ. π)»3.-- 
"π ηὙ1] Αος. οὗ δπηὰ οὗ τηοΐϊοηῃ 85 ἴῃ σἵ 5. 23". ἴνε.; "Π ἢ ΟΥ ἢ, 
Ουπκ. ἢ ἡ»; 80 ε.2, ταν, Νον., Μασ, διζ., νδὴ Η,, Καυ., θυ.; 

ο΄. 10. 18:1, Ηρι. π ὃκ ητῶν.--9.. πΦπΓ] Οὐπὶ.. δάἀ8 προ; βία] τὶν 
Νον.Κ.---ὐν] ὦ ἐπί; 50 ὁ Ἡ; βεπος συπκ. ὃν; 8ο Ηρῖ., θυ.. Βαϊ ὃκ 
845 1ῃ6 ἔοσοβ οἔ δ; ἰη Ηο. γ"5 76. 499 5ο"5.---ὔϑν ΜΝΥῚ π5:}] Ἐα, τῷ Ἢ "9 
πΦΡ πε, τῆς γϑὲ το τνόοσαβ οὗ Ὡς ἢ ἃζὲ ἔγοσα ν. 19. Ὥστ [ΠΟΥ δσὸ υηΐη- 

16}}} 1016; 38ο Μασίὶ, Οσ. (Ὁ), Νον. Κ, Ηρι., ϑιΚ. (4}} οὗ βου 4150 σβδησε "3 

ἴο “3; ο΄. 2 Κ. 1317... ΕΖτ. ο"ἐ 2 (Ὦ. 31: Β5. το"), δὰ Ὀυ.. ΤΈΟ διϊορὶ 
οὗ θαν. ἴο δηὰ ἴδ ᾿ηοδηΐϊης “ἐνεη Ποῦ ΤΟΣ Ψ δηά 80 τηβδῖίκε Ψ 193 ἰη- 

6] Πρ 10}]ς τ οσα 1ξ ἰ5 ἰη Α τεβίβ ὕροὴ ΝῸ. 841 5. 2 Ηρ. 219 70. 2 ς", 4}} οὗ 

ὙὮΙΟΩ ῥγαβοηΐ ἃ αυεβίοπδῦϊς ἰεχὶ δηὰ ἴῃ ποης 15 ἴῃ τηοδηΐηρ “ΒουρὮ’ 

88 [153 Δ οΊΙΟΥ ὄνεθη ἱΐ ἰΐ ΤΟΥ ῬΟστη 5510] 6. ὍΤὨε σὔδηρε ἴο 55: 15 αυἱίε υ- 

ὨΘΟΟΒΞΘΓΥ, ὄνθη 1Βουρῇ ἰἰ τηδῖκε8 ἐχοο]!] θη βεη86. Νον. βυρϑτιϊοβ τ »» 

ἔος Ῥ μιῦ, ἰτεδεϊηρ ΝΥ 859 ἀυς ἰο αἰτος. οὗ “ ἰῃ “5 δηά οοττυρἕοη οἵ ".-- 
ὉΠ] Ἐά. Ὁν»»", σὰ ὦ ἐκδικήσει; 58. αυπῖκ., ατάγ, Ηδρ., Νον., Μασί, 

Ὦσ. (Ὁ), Ερὶ,, ϑ8ιἷ., Καυ., Κεηῖ. Μὴ Ἡ. Ὁ)Ρν. Σ. οὐχ ἀνθυποστήσονται 

τὴν ἐπανάστασιν. ---ἰ ἋΣ ὉΌ.0] Κα. »Ὺ13 ΄δ; 80 Οὕηκ., αταγ, Νον., Ηδρ., 

Μασί, Ὦσ. (Ὁ), νδὴ Η., 51.Κ., Καυ., Κεῖ. ἩΗρῖ. ντο. Αἔΐεσ ἴπε ἤηδ] 

Ὁ οὗ Ῥ», ἰδς οἴ. οὗ ἴῃς 5:1} τὴν βουπαϊην 2 88 Θ8 5} (νυ. οὐ ν. 3).---10.. .3 

Ἅ] ΚΟ οἡ. ν. νι. αυῃκ. ἴ“. ἴο [0]]. πὸ» ἴῃ ο"; δοὸ Βίςοϊ., θυὶϊ τεδάϊηρ 

ἽΡνο9 (ἀεοορίοα γῪ Οαυηΐκ. ἴῃ δολόῥίίωμηρ ὦ. Οδαος, το2). Ασῃ. οἵω. 88 
8 |ο55.--ΟΥΚῚ2 Ὁ ὈΝ2Ό2) Ὁ,220 500] ἘΔ, ὈΝΚΌΣΙ ὈΠῸ» ὈΝῸ. ΜᾺ 5εοπι5 ἴο 

δ6 ἀυς ἴο οοττυρίίοη δηὰ οοηβδίοη. [1{ οἰ οῦΐο5 ἵνο Ἵβοσίβ ἴο σεβίογε 
ἃ οςοττιρὶ ἰοχῖ, Οπς ἰηϊοσρσοίίηρ Ὁ Ὸ 88 “1Ογη5᾽ στεβϑίογεα 3520; 186 
οἴδεσ, ἰδἰκίης ἰἴ᾿ 85 "ροῖβ,᾽ τεϑβίογεἀ ὈΝ3Ό.γ ὈΝ2091), οἡ (ἢ ὈΔ515 οὗ Ηο. 4:3. 
ΤΣ τχοεΐογθηςς ἰαΐοσ ἰῃ ἰδ6 οοηΐϊοχὲ ἰο βΒῖυ 0 ̓]6 δηὰ Ὀυτηΐηρ τη κε5 ἰῃς 

ἰηϊεσγρσείδοη “τβοσηβ᾽ τυςἢ ἴ86 τοοσε ὑσοῦδῦϊθ. ϑίδσγθηρ πὶ (πὶ 
Ὅὸ οδῃ χοβϑίοσα ποῦν, οὔ ἰδς Ὀδ5ὶ9 οἵ (δ, [ς Τουληδηίβ οἱ 481, δηὰ 15. 

33; 850 Ουηϊς,, Ματί, Ὁγ. (Ὁ), 5:Κ. ((βουρῃ Μασῇ, δι:Κ., δα ὰ 05:3). 

Το ἔυσίῃοσ σοσσεςοη ὈΝΜΌΧΙ ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΕβ ἃ ςοηξυπίοη οὗ Ὁ δη4 2 (ν. οη 
ν. ὃ) δηά οὖγχ δπᾶὺ (ο΄ ὑπϑη δηαὰ ὕπγ), δῃὰ ἀσορβ8 ὉΝ202 85 ἀϊιε ΕἰἴΠΟΣ 

ἴο ἃ ρἷοββ οὐ ἴο αἀϊϊῖος. (ἔογς {δες οὔ., οὐ Ουηϊς., ατ., Οοσίξσι., Ηδρ., 
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Μαγῖὶ, Ηρι., Κδοηῦ. ΜῸΣ 15 δρρ] δὰ ἴο ἰδηὰ ἰῃ 15. 443 διὰ ἴο ἐοϊΐαρε ἱπ 
τ. 298, Βεῆςς ΣΊΔΥ ὃς υδεὰ ΔρΡρτορτίδιεϊυ οὗ ἴβοσῃ8. ὦ θεμελίον(-ων, 
ΗΡ. 4228) αὐτοῦ(-ῶν, ΦΥ͂; -ἣς, ΦὍΝΜο. 4. .. »ν. (0) χερσωθήσεται(-ονται, 

ΦΛ ἩΡ. 22, 36, σ:, 62, 86, 95, 97. 147, 153, 185) καὶ ὡς σμίλαξ περιπλε- 
κομόνη ὦὖὦ  , Ὃν ὈΝΌΣ ὉΛ1Ὁ. ΣΖ,. ὁμοίως στοιβῇ συμπεκλεγμένη οὕτωε 

καὶ τὸ συμπόσιον αὐτῶν συμπινόντων ἀλλήλοις, Ἦ εἱομ τρίνκαε 56 ἱμυΐοξηε 
οονεῤῥεοίμμέμ οἷς οοπνίνέμηι δογμνε ῥαγ εν} ῥοίαπέέμηι. Ὁ πὸ Ὀὐγνο ΟὟ 
Ὃ ὈΝΩΌΣΥ; βἰτη αν ζὥ. Οὐ. ὈΝ2Ό2) Ὀνκ)2)0 Ὁ. Ασῃ. οἵ. νυ 88 

ἃ 5|085 δη τεϑὰβ ὈΝΜ120 121) Ὁ))90. Οὐοσίξα. ἡ)Ό9 Ὁ)220 Ὀνγ ον. ΗΔ]. 
ὈΝΝ ὈΝΠ)09) Ὁ Ἴ7 29. Ηρ. πὴ Ὁ Ῥνκ30 . Νδη Η. Ὁ Ὁ Ὁ"920. Ὁυ. 
τ ἢΝ Ὁ)20 ὈὐνΌ, υβίηρ {δε [01], ὅν, δηιὰ (τ, Ὄ "Ὅ31) ἴο ἔπε επὰ οὗ νεσϑε 
Βετα ἰΐ 18 ἴο 6 τεδὰ κὸρ ὈΝΝ 2 20 π, Ητρι. ἰαἴκεβ Ὀν Ὁ 88 -α “ροῖβ᾽ 
δεῖς δηὰ {γεδίβ Ὁ"220 85 ἃ σίοβϑβ ΌΥ οὔθ Ὑὴ0 τηἱϑἰ ηἰοσρσοϊοα ἰΐ 85 “ἸΒοσῃβ᾽ 
Δα ὉΝ209 85 ΔΠΟΙ͂ΠΟΡ ρίοβ885 "αὶ “ὄνθη ἢ (ΠΥ ἀτίηϊς,᾽ (ἂς οτγὶρὶπαὶ ἰεχὶ Ὀεΐην 
ὈΣΜΣΌ Ὁ “ὦ “Ἶατβ 8|1εὦ τὴ πὶηο.᾽ ὙΤὨΪβ 18 ἰγοδίεα 85 ἃ ρυγδῖνε 
οδδγαςίοσ βϑα οη οὗ ἴ!ε ἀσυηκαγάβ Απθοςδυς ΕΡΊΡΠΔΠ65 δηὰ Ηἷ9 ΠΡΟ, 

Θειλείσυϑ 1. Βυὶ 68146 ἔγοτῃ ἴδ 6 ἱροῦ Δ Ὁ Υ οὗ ἃ Μδοοδῦβοβδη ἀδῖς ἔοσ 

(815 πλδίοσίδὶ δα ἴῃς ἱπαρργορσίδίθηἐθβϑβ οὐ Ὀυγηΐηρ 85 ἃ πιεϊμοὰ οἵ ἀ6- 

δἰτογίηρ ᾶτϑ, [Ὠ6 ρΡ]. οἱ Ὁ “ροῖ᾽ 15 οἰβϑονῃοσε γνγ}0.---ὐ.ν] Οὐ. Εχ. 1ςτ, 
ᾧ βρωθήσεται(-ονται, ΗΡ. 22, 36, “Ι, οζ, 97, 153, 18). Σ. ἀναλωθήσε- 

ται, Ουηῖκ. θ᾽. Ηδρ.᾽8 βυρρεκέοη ἰ(μαὶ ἴῃς οτἱσίηαὶ ἰεχὲ ἴ8.5 ἴδ νὰ 8 
ον 20 ἫΣ Ὁ), Γεργεβεηϊοά ὉῪ (ὦ ὡς σμίλαξ κιτιλ., δῃὰ [Βαξ . . . Ὁ 

"Ὁ '2303 8.ὸ ναγίδηϊβ οΟσ ψίοβϑἝεϑβ, ἰ5 θεβϑεῖ ὉΥ͂ ἔτγο βοσίοιιβ ἀἰ θη υ 65; νἱζ. 
(1) ἰδς υβς οὗ Ὕ 85 ἃ ρῬασίϊς]ε ἀδηοίίηρ ςοσῃραγίϑοη 18 στ του ΔΩ ΡᾶΓ,Α]- 

16] ἴῃ ἰῃς ΟΤ., τ (Β. 4357 ςεγίδι ἱν ηοὶ Ῥείη βυς ἢ ἃ σ856; (2) ἰΐ βϑοιβ 
Σαῖδεσ τος κ]ε85 ἴο οἰϊπλϊπδῖς (ἢς Ὁ Ἰἰης, ἰεανίηρσ ἃ ὈΪΔηκ, τ Ώδη Οὐ Ὁ 

Ῥταβεηῖς ἰἴβε} δ ἴῃς τἰσζῃϊ ρίδοε ἴῃ 481.--- 2)] Οοιρ., ξηρανθήσεται. 
Ηδρ. 1 2". Μασ, ψκϑ; 80 Ηρῖ,, 51Κ..--αιῦο] Ἐά. νῦπ δηὰ οΐπ πῖτα 
ν. "; 80 Ἧε., ΟΑϑπι., Ασῃ., Μαζί, Ὁσ., Νον.Κ, Ηρι.(ῦ). (Ὁ “μοὶ 

ατ. ὅθο. Ουπκ. 035. (ἡ. Ῥβ, 375. ΗΔ]. 88 δὰ δρουσενίδιίίοη οἔ 

τὴν γυγ0. 

ΨΟΚΌΒ ΟΕ ΟΟΜΕΟΕῚΊ ΤῸ ΌΡΑΗ (3: "5 α'- ἢ. 

Αἡ εἰρδμί-]Ἰη6 5(γ. ἀθοϊατίηρ ἰδ (ἢ6 γοκε οἵ 5γϑθ]᾽ 8 ὀρΌσεβϑου 
15 Ὀσόκοη δηὰ (ἢ6 ρεποά οὗ Πεσ δϑήηοί,οη 15 σοσηρ]οῖθ. εἰΐνοσ- 

δῆς6 Δηἀ χΣαβίοσδα0ῃ ποῦν ἀὐγαὶξ (ἢ6 Ρθορὶα οὗ σοά. ΤῊΪΐβ βοοϊΐοῃ 

ςοηϑαϊςζυζ65 ἃ ἰδοῦ δα! ἴοῃ ἰο (Π6 ὈῬτορθεοῦ οὗ Νδδυτ. 

ΤὮυβ 5411 Ὑ δῆτε :-- 

ΨΈΕΚΙΕΥ, ἴδε ἀαν8 οὗ τοῦ οοηἰεηζίοη ἀτγὰ ςοιηρίεῖοα; γεδ, ἱπάεοα, ἘΒΕΥ ἀγεὲ οὐὸσ 
Δηα ροπδ. 

1 Βανε δϑ[]ἱοῖεα δες, Ὁ 1 ν᾿ ἢ] δος ἴμεε πὸ πλοτσε, 
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ἈΑπάμπον»ν}}} Ὀσεδκ Ὠἷδ τοῦ ἔσο ὕροῦ ἴδες, δηὰ τ Ὀομάβ ] ἢ] Ὀυσϑὶ δδυηάσσ. 
ΒεΒμοΪά, ὑροῦ ἴῃς τηομπϊδίηϑ ἴῃς ἔεεϊ οἱ ἃ Ὠεσα]ὰ, οὗ οῃς Ῥχοοϊδί λίην ὑεδςεὶ 

Οεἰεργαῖς τὴν ἔδαοῖϑ, Ο Τυάδδ, ἔυ161] τὰν νον; 
Ἐὸσ ποῖ αρδίῃ τῦ!] (δε ἀδβίσουοσ ρ885 ᾿Ὡσουσα δες; Βς ἘΜ 11 Ὀς ἀεδίτογεα, ουἱ ο΄. 
ον ὙΔΆΝεΝ ψ}} χεβίοσε (ἃς νίης οὗ Τδοοῦ, ἰκονγίϑε (ἃς νίης οὗ 15τ86]; 
ΤδΒουσὰ ἴδε ἀδβροΐοσα αν ἀεροῖϊεὰ ἴδεῖω, δηὰ ἐμοῖσ Ὀσϑηςμεβ ΠΕ δανὲ 

ἀεκιογεά. 

12. ΤἼμς σαΐ Ῥαλιυεῖ) ΤῊΐβ ΡΏγαβα 18 Ἔχίγδηθουβ ἰο (δ 8. 
Βυϊ 15 ποῖ οἡ {μαἰ δοοοιῃΐ ΠΘΟΘβϑα τ ἃ ἰαίοσ, οαϊίοσίαὶ δα ἀϊοῃ.Ἐ 
1 Γυππιϑηε5. [Π6 ὨΘΟΘϑϑασΥ δηϊεοθάρφῃϊ οὗ (6 Ῥχοποῦῃβ ἴῃ ἴῃς ἤγβὲ 

ῬδΊβοη ΜῈΊΟΒ 1Ο]]ονν.--- γὴν, 6 ἀαγ5 οὗὨ τν σομίφημ ὁ. α7ὲ (οΉν- 
}ἰοίφά ; γεα, ἱπαεεά, ἔμεν γε ονεν αμά ρομεὶ ον ἰοχί, υ. ἡ... ΔΗ͂ ἰ5 

γΕΣῪ αἰ δηςοϊ, ἰξ ποῖ ᾿τ ροβϑῖρθ6. ἘΝ. τοηάθγβ, “«δουρὴ {Π6Υ θὲ ἰῃ 
[0}} βἰσεηρίῃ, δηὰ ᾿Εκ νν56 τῆδηγ, ον 80 584} (β6 Ὺ Ὀς ουξ ἄονπι, 
Δα ἢ 5}8]] ρΡ855 ανᾶγ.᾽ ὙὉὍα τηδηϊΐεβὲ ἀδἴοοίβ οἱ (5 ἀσε, (1) 

ὈΟΟΦ -- “σδο]ο,᾽ “Ρετίοοί,᾽ ᾿βουπά;᾽ εἷς., δῃά “ἴῃ 0}} βἰσεηγίμ᾽ 5 
βοσαθναί ἰοτοεά; (2) 121 οδῃ Βασαν 6 τεημάογεά “δηὰ ᾿ἰκενΐβε,᾿" 
ΜΠ ῖοἢ σπουἹὰ ΡῈ Ὀειξοσ ἐχργοβϑοὰ ὈΥ ὨΔ[; (3) (6 ῥρσοηουῃ8 “{Πεγ᾽ 
δηά “ἢ6᾽ ἅΓ6 Ἰοοβ6 ὺ σεϊδίθα ἴο 86 οοῃίεχί, {Π6 ἔοττηοῦ ἴῃ Ραγίουασ 
Βηαϊηρ ἢο 58 |5ἔδοίοσγυ δηἰθοθάθηϊ. Μοβὶ οὗ (ἢ οἷάδσ ἱῃϊεσργεΐογβ 
ἴουμα ΒεΓα δὴ δ᾽] υβίοη ἰο [86 ἱηναβίοη οἱ ϑοῃηδοθοηρ, 6. ρ. “1 

(86 ν (ἡ. 6. [6 Αβϑγτίδῃ8) οσα οὔσα ἰηΐδοῖ δηά 50 ΣΏΔηΥ δηά γεῖ 
ΟΣ 50 ΟΜ ἀονῃ δπα ἢδ (ὦ. 6. ΘΕΠ ΔΟΠΟΙ) ρῥδββθα ἀναγ. 7 

Βαυϊ [86 411υ0ϑἴοηϑ ᾶτα ἴοο ἱπάββηϊία δῃα ἴπ6 ᾿γδηβι θη ἴο Θεημδ ΟΠ ΥὉ 
ἴοο Δοτυρῖ ἴο τεηογ (ἢΐ5 ρ]δυβῖῦ]6. θη άογίηρβ ἱηνοϊνίηρ ἰοχίυδὶ 

Οὔδηραβ Δ.Θ ὨΌΠΊΕΓΤΟΙΙΒ, 6. Κ. “ἸΩΔΥ [86 ρτοαὶ νγδίογϑ Ὀ6 δνεῖ 80 {}]}, 
1Π6Υ γ1}} γαῖ σοταθ ἴὸ ἡδυραξ δηἃ Ρ455 αὐναυ," 1 δαὶ ΣΦ ἰβ πονμεσα 

656 υβεα οὗ ἰῃε ονεσβονίηρ οὗ τγαίεσβ; “δον ἱρὴ [Π6 6 γγᾶβ 80- 

Ἔνοσ, 1 885 ορ εά δηά ϑιρϑι θα, ὃ Βυΐ (6 ΟἿ᾽. Κηοννβ ποίδίηρ οὗ 
“ἰἀ65᾽ δηά ἃ5 ἃ πηδίζες οὗ ἔδοϊ [86 [146 οη ἴῃ σοαϑὲ οἱ Ῥαδ]θβίηθ 15 
ἰηϑὶρη βοδηῖ; “ΠΟΥ ψ1}} Βα ἀϊν!ἀφά {6 Π6 στοαί ναΐθγϑ, ἘΞ θα [ἢ 15 

ἵἱνοϊνεϑ (86 ΔΥΡ᾿ ΓΑΓΥ οὔ ββίοη οὗ βενεσαὶ ψογβ δηὰ ἔμ υἱοϊδηΐ 
ἰγδηϑροϑι ὕοη οὗ οἴμεσθ. ὉΠα ἰσϑηβιδίίοη σίνεῃ ἤογα σεϑίβ ΠΡΟὴ ἃ 
ἰεχί Ιάσρ νυ σοη)εοξζαχαὶ, θυ 115 ἀδραγίασο ἴτοτη 4Ἐ 15 σοι ργα νει Υ 

δ ρδῖ. ΕῸΣ ἴῃς ἔρυτο οἵ Ὑδμν ἢ 8 ΟΟΠΙΓΟΥΘΙΘΥ ΜΠ Ι5γδοὶ, (οί. 
Ηο. 4} τω ΜΙ. 63 76. χε, ὙὌῊδ {δουφῃὶ 5 (μὲ {πμ6 ρετοα ἀυτίησ 

4 ρηγα Οὐπκ., Ἧδρ., Νον., Ηρι.. 

Εν. εἰτιϊοτν Μδυ., Κο., Ηἰ., Ηά., Οτν., σάϑαι.. Ἰ 
2 α.. ᾷ Ἦρι.. 44 Ηλρ. 
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νυ ἢἱςἢ Ὑδῆν ΘΒ 85 σοΟηβίδ ΠΥ Ὀδδη ὑπάοσ (ἢ 6 ΠΘΟΘβϑὶΥ οἱ ρα ηβἢ- 

ἴηρ [ἀΔἢ ἴοσ [5 51ηὴ5 ἢδ5 ἤοὺν σοσηα ἴο 8ῃ δπά; ἃ Π6 Ὁ αἰβρθηβδίίοη 

ΤΏΔΥ ΠΟΥ͂ Ὀ6 Εχροοΐδα ἔσοιῃ τη. Αῃ δίοσηδῦνα γοη ἀθγηρ, ΓΕΒ ἢν 

ΡΟ 8 51 ητγ αἰβογεηΐ ἰοχί, ηδῪ 6 βυρροβίεα, νἱΖ. “ἸΤΏΔΩΥ ἀαγ5 
ἢανα Ῥδθδὴ Τοσρ]εῖθα, [ΠΟΥ ἀγα σοσα ἴο 8η ἐπα δηά ἢάᾶνε ρ85ϑθὰ 

ΑΔ ""; 1. 6. [86 ἰΙοηρ-ἀταννῃ-ουῦ ὕπηε οἵ Δ ΗΠ ]Ἰοἰίοη, τυ ἰςἢ ϑθετηθα 85 
(δουρὰ ἐξ νουἹὰ πονοῦ εηὰ, 15 ἢονν Βη 5}64.---] λαῦνε αἡθο[ἂοεϊεά ἐΐεε, 

δμέ 1 ευἱὐῇ αὐὔὔθέοῖ ἐξ26 πὸ πιογε] ΤὮὨΪ5 ἰβ ἃ ρ]αΐη ὑσοβα βἰδίεγηθηΐ οἵ [6 
ΤΑΘΔΠΪης οἱ (Π6 Ρτεσραϊΐϊηρ, βδοιηθννῃαΐ ἤρυγαῖῦνα σψοσάβ. ὙΠ δά- 

αγα85 15 ἰο Γπάδῃ,Ἐ 11 [ῃ]15 {γδηβ᾽ δ οη θὲ δάορίεά. Βυΐ 45 {86 εχ 

βίδηα8 ἴῃ 48, (Π6 Ἰῆοσα πδίυσγαὶ στο επίηρ 15, ΚΔ η4 1 Μ}}}} ΑΒΠ]ςοΐ [Π66 
80 {Π4 1 πορά ηοί 48 ϊς (ῃ6 6 ἀραίη ᾽"; ἰῇ ψ Ὡς ἢ οᾶ56 ἴΠ6 δά άγεβϑ 15 

ἴο ΝΙπονθῆ οὐ Αβϑογγίδ᾽ δηὰ (ἢς τηϑαπίηρ 15 ἰ8αἱ ὙΔμνν ἢ 5 ἀρουΐ ἴο 
ἀεβίσου Νίμενθ υἱίευγ, οος ἴοσ 4}}.---18. 4πάᾶ ποιυ 1 εὐὴ] ὀγεαξ 
κὶς γοά ἥγορι ῥοη ἰπ66, ἀπά 11} δομάς 1 τὐὴ]} δωγεί ἀδμμ 6] 9Ηϊ ὯΔ5 

ἐγοκο᾽ ἴοσ “σοὰ;,᾽ θυϊ [Π6 ἴοπὴ 15 ἀἰδίου!. ὍὨς ἄσιγο 15 [ῃαἱ οὗ ἃ 
(Δϑ Κυη)δϑίοσ βίδα ηρ ον εγ (6 5'ανα τ] ἢ ὉρΡ]1 64 5ΈοΚ, ἰογαΐηρ Ηὶπὶ 
ἴο ψοτΚ; οἱ. 18. οὐ τοῦ" 3 Ῥ5. ,)᾽ Ἐδν. 2527 1, το. ὙΠΘ ΟΡΡΥΊΘΒΘΟΥ ΓΟ- 
[εγτϑά ἴο 15 8 ροννεσ (δαὶ Βρρεηθά ἰο θὲ ἴῃ ἀοῃγηίοη ονεσ [48 

δἱ (ἢ {{π|6 1815 τννὰ8 τσ ἢ; Ρεσθ δ 05 ἰΐ γγἃ5 Ρεσγϑῖα. 1 1Π6 τεδάϊηρ 
ἐγοκο᾽ Ὀ6 οοττοςοί, (86 “Βοηάβ᾽ ψ1}} Ὀ6 [86 ἰῃοηρβ Ποϊἀϊηρ ἴῃ6 ὕνο 

58: 465 οὗ [Π6 γοκο ἱορείδμοσ; ο΄. 58. χμ' 76. 30" ΕΖ. 321οἷδ ,45715. ,83..--- 
Δ', Βελοϊά, ρον ἰδ πιομγαΐης ἐπε 7εεἰ οὐ α μεγαϊά, οπ6 ῥγοοϊαϊνηη 
ῥεαςεὶ (. 15. 4οῦ ς2ῖ. Ιῃ 5{ΠΚίηρ [αϑῃίοη, [Π6 Ῥσορβεῖ ρἱΐυγεβ 
ἀεἰνεσαηος δηὰ βδίε(υ 85 δἰ (Π6 νεῖν ἀοοῖβ. Τἢδ γεΐογεπος ἴο ἴῃ6 
ΤΟ ἴΔ1ἢ5 ῬΣΟΡΔΟΪΥ βπα5 15 βίρηιίβοδηςα ἰῃ (6 οσυδβίοτῃ οὗἁ 5]σῃ4]- 

᾿ΐηρ ἰἀϊηρ5 ἔσοσι οὔς Ἀ1}}-ἰορ ἰο δηοίδεσ; οὐ. 15. ς᾽ 142 - 93, ὍΘ 
ΜΟΙ σοηαογοά “Ρβεδοθ᾽ 18 ἃ σοσῃρσεῆθηβῖνα ἴεστη, ἱπουἀϊηρ ἰμδ 
ΜὨΙοἢ ροθ5 ΙΒ ΡΘᾶςα, νἱΖ. Ρσοβροῦ δηὰ ἰγεθάοσῃ ἔσο δηχίοίν. 

---Οεἰοῦγαίε 1μν [εαϑςίς, Ο ὐωάαλ, με ὶ ἐᾳ’ὺ)' νοιυδ] ΤὮΘθα σε (6 
ψοσάβ οἵ [86 ΓγΘΘΘΘηροσ. ὍΤδ6 Ἰογοῦβ ἔεϑίβὶ οσοδϑίοηβ (15 [87 ἴῃ- 

(οστα 6 ΠΕ]ΥῪ οὈβογνθα μθθοδυβα οὗ (6 ἰησοδάβ οὗ ἰῃς ᾿πνδάεσ, ΤΑΥ͂ 

ΠΟΥ͂ 6 ΣΕρΡΌΪΑΣΙΥ τοϑυσηθά. ΤῊΘ ΠΔηΥ νοῦν8 (ῃδὲ ἢανα Ὀδοη σηδα 6 
ἴῃ (86 οεβοτί ἰο ψνίῃ 186 ἔανουσ οὗ Οοά ἴον [ῃ6 δι[}οίοα Ρθορὶα ἃσα 

Ὡον ἄπ6. [{ 5 οδβασδοίεᾶς ἰμαΐ (Π6 τεϊρίουβ ἀυ 65 οὗ [6 παοη 

4. 90 «. Κ. ΚΙ., Μεαυ., Κε., Ηὰ., ΟΥτ., αυπκ., Μαηὶ, Κοηιϊ, εἰ αἱ.. 
{90 “. ζ. Ηἰ., ε., σάδε., Ὦν.. 
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ἅτ ἴδ6 ἢγϑι ἐδουρῆξ ἴῃ (Π6 ΓΟ 5 τη. ΤῊ οἰ νογδηςα 1} 6 
ψτουρδί Ὀγ Οοά; [δε ἢγβι οὐ ρδίοη οὗ [ῃ6 τεβου θα Ρθορὶς 15 ἴο ἢ ΪΠ}. 

-ον ποί αραῖρ τοῦ! π6 ἀφείγογεν ῥαςς ἐμγομρὰ ἐ᾿ι66] (. 70. 215. 35 1: 
417 Ζε. ο. Τῆα δρβίγαος “στυΐη᾽ ἰβ υ5ϑα ἰη {Π6 ἰδχί ἴον [ῃ6 οοη- 
ογείθ “"ἀδβίγογεσ.᾽" Ὅῆε ορργεϑϑῖνα ἔγγδηΐ 15 (ἢ 15 τορσεϑεηϊθα ἃ5 
Γυΐη ἱποαγηδίθ. Οἡ [Π6 τεηάογίηρ “Βε|14],᾽" ν. ἡ..-Ξ ΕΗ 6 τοῦδ] δὲ ἀε- 

σἰγογοώ, εμέ οΠἢ] 344 ᾿85 “6 ψ1}} Β6 ΠΟ] ]γ Γαΐ οἵ.) [Ιῃ οἰ ἾΠ6Γ οᾶ56, 

ἃ οογηρ οία ἀδδίσυςοη 15 ἰηἰοηἀφα. ΤὨδ ΟΡΡΓΈΒΞΘΟΥ 18 ἡονν ὨΪπ)- 

5611 ἴο πηϑδεὶ (86 ἔαΐα (ῃδὶ ἢ6 ἢ85 ἀθδὶ]ὲ οιι 50 ἔγθοὶγν ἰο οἴμοῖβ.--. 
ον γαλιυεῖ, υὐὴϊ! γεσίογο {.4 νἱηε οἵ ..αοοὗ, Πκειυΐδε {36 υἵνιο οἵ ]εγαεῆ 

4“ ᾽45 “τάδ᾽ 1ἢ θοϊδ ἰῃϑίδησεϑ ἴοσ ““νἱηθ᾽"; Ραξ ἰῃς Το] ονίῃρ [πα 
ἀφδηγχδη 5 ἴΠ6 τηθηοη οὗ ἃ νἱΠ6 ἢ6ΓΟ 85 [6 δηϊοσεαεῃηὶ οἵ 15 (ΠουΡὮϊ. 
ΤΒ6 ψοσγάβ “νἱπθ᾽ δηὰ “ρτα θ᾽ ἴῃ ΗδΘΡΥΟΥΝ ΨΑΙῪ ΟἾΪΥ ἴῃ ΟΠ σοηϑο- 

πδηΐ; ἤδῆσα σοηΐιυβίοη ἰἱῃ ΟΟΡΥ ΩΡ γγἃ5 6437. ΕῸΣ [86 5816 ἤρυτα, 

ζ΄. Οη. 492 Ηο. τοὶ 15. ςΣ 7 76. χ53,.,85 Ῥ5. 8οῦ. ᾿,,. ϑοῖὴδ ψου]ὰ {γεδὲ 
186 τοίεσθησοϑ ἴο 5σδεὶ 85 ἃ νασίδηΐ οἵ [ῃ6 Ὀσγεσδαϊηρ δοοθ; Ραΐ (6 
ΒΟΡΘΟ οἱ [ἢ τεβϑίογδοη οἵ θοίἢ ὑσδηοῆθβ οὗ [Π6 ῬΘΟΡΪῈ νγ88 Υἱν] ἃ ἴῃ 

Ροβίοχιης [5γϑεὶ (6. ρ. 15. 112: Ζς. τοῦ Ζ- ΟΡ. 5 5.) δηἃ τηδυ ψε]] 
δανα ἰουηα οχρσοβϑίοη ἢθστθ. ΕῸΣ “7}80οΡ᾽ Ξξ "7υάδῃ,᾽ ο΄, 185. 43} 
44' 46᾽ ΟΡ. ᾿5. ὙΠ νοῦ 15 Ὀδίῖοσ [Δ ΚΘῊ 85 ἃ ρσορβοῦς ρεοσγίδοϊ γ- 
ἰαιηρ ἰο (6 ξυίυγε (ΒΔῃ 85 ἃ Ὠἰδίοσίοδὶ ροσγίεοϊ βίδι[ηρ νῇδί δδ5 4]- 

ΤΕΔαγ ἰδίκοη ρ᾽δοθ. 1 ὃς τοδάϊηρ “ῥυτὰ 6᾽᾽ θὲ τεϊαϊηβά, 1 ν}}} θ6 
ιϑεα ἴῃ 115 ροοα 56ῆ56, νἱΖ. ὨΟΠΟΌΣ, 56]{-τεβρεςΐ, ρίοσγ.-- Τλομρὴ 

ἀευασίαίογς» μανε ἀευαςίαίεά ἐμεης ἀπά ἰαϊά τυασίο κεῖ ὄγαμοἶς5)] ΤῺΘ 
ῬΓΟΠΟΙΙΏ5 ΓΕΙΟΥ ἴο ἴδοοῦ δηὰ ἴβγαεὶ. ὍΠε ἴοσος οἵ [ῃ6 οροηΐηρ οοη- 

͵υαμοῦοη 15 ἀπρίουβ; 1ξ ΙΏΔΥ Ὀ6 οοῃοαϑβῖνθ, 88 Βασα ἵδη, δηά 1πα]- 
οδία ἰμδὲ (Π6 ῥσϑϑϑηΐ ἀδθϑοϊαία σοπαϊἄοη οὗ [ϑβγϑοὶ 15 ἢ οὐϑίδοϊβ ἴῃ 

ἴῃ6 ΨΑΥ οἱ {Π6 Ἔχοσοῖϑα οὗ Ὑδν ἢ 5 ἔανουγ; οὐ 1 τΔΥ 6 οδ01.58] ΟΥ 

ΘΧρ]δηδίοσυ, ρίνίηρ [Π6 σεάβοη [ῸΣ [6 ὨΘΟΘΞΘ ΤΥ οἱὗἨ (ῃ6 Ρτγοπιὶβοα 

Γεϑίοσδ! !οη. Τα οδ᾽ δι 165 οἱ [Π6 ραϑί ᾶζὰ {|κοηβά ἰο (86 συ ἢ- 

1655 ἀοναϑίδιοη οἱ ἃ ᾿ἰυχυτγίδηξ νίηθ, 45 ἰῃ 15. 167: ἢ. ΕΒοτγίβ ἰο ἰῃ- 
ἰογρσγεῖ (6 ἤρσυγα Ὅη 411-ἰουγβ ἢανα Ὡοΐ ὕθθὴ ψδηϊηρ, 6. . (ἢ6 

Ὀγηοῆ 65 ἀεϑίρηδίε [ἢ 6 [417 ΟΟΓΏΓ ΠΥ; οἵ {Π6 νἱπογαγα 15 (ῃς ἰδηὰ 
οὗ (δηδδῃ, (ἢ νἱπ65 σὸ (ἢ 6 Δ 111}165 οὗἨ 1[5Γ86] δῃη ἃ [Π6 ὈγδΠΟἢ 65 Δ, 

(η6 1ηαἰντάτιι4] τ ΘΠ ΡΟΓ5 οὗ ἰῃ6 νδγίοιϑ ἔατλ}11ε5.} 

“ (οπίγα ΟΑϑτα, γγῆο τεπιάεσς, “885 ζατιδά ἴδε ὑτίάς οἵ ]αοοῦ {πε ἴο ἴδε ρείάε οἱ 1βγαεὶ." 
Τ Εν... : Ηἰ.. 

- 
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ΤΈς τεϊδἴοη οἵ ἴπεϑε νϑῦβεβ ἴο ἱμοὶσ οοηΐοχὲ 888 θδοὴ ἔδυ βίαίθά ὉΥ͂ 

Ὗνε.: “Ἴὴ τἰῃς νεσβοβ ψ}Γ ὄνδη ΠΣ ΌΟΣΒ, Α55Ὺ. ΟΣ ΝΥ ἢ ἰ5 δα ἀγεββεά; 

ἴη ἴ[8οβς ἡ οὐα ηυτηῦοτβ, [4 οΥ Ζίοη. ΤὨΐβ οἤδηρε ἴῃ ἴῃς δα ἄσεβ8 
ΨΟΣΒῈ ΟΥ̓ γόγϑθα 18 ἰῃ ΟἹ] σα Ὁ] 6. Τἢ6 σοππεςϊίοη ψϊς ἢ 15 Τορσγεβεηϊεα ὉΥ͂ 

ΣΙ3. 16. 23. 4.6. 15 ἰηϊοττυρίεα ὈΥ χ'2 21. 8; (ἢς56 γοΥϑ65 ἢᾶνα Ὀδοη ἰηϑεγίοα,᾽; 

ΤὨΪ5 ςοπο]υβίοη, βσϑὶ οἰ θαυ ἀγανσῃ Ὁ ἯὟ᾽ε., (δουρῃ τἰῃς ἱπίεσοβδηρε οὗ 

τῆς ρῬαγίϊεβ δα ἀγεβοοὰ δά ἰοηζ θδδθὴ σεοοχηΐβεα, 885 ὑθεεη δοςερίεα ὉΥ 

ὨΘΑΙΪΥ 8]1} βιιςςοδάϊην ἱπίεσργεῖεσε; 50 6. Κ. θδν., Νον., ΟΑϑα., Ευρ., 

Αση., Μαζί, δῶν (ΤΆ 1.2. τροῖ, Ὁ. 37), Ηρῖ., νδὴ Ἡ., Κα., Κεηῖϊ. ϑοπὶς 

νοῦ ἱποίυάε ν. 15 ἰὴ [ἢς ἰηϊεγροϊδίοη, 85 5 ἄἀοης δῦονς; ἃ ἀδοϊβίοῃ ὕὑροῦ 

(8ϊ5 ροϊηϊ ἰβ ἀδρεπάθηϊ ὕροὴ [86 ἱεχί δάορίεά ἔοσ ἴδε νεσβς (νυ. ὁ.). ὙΤΒε 
ἱποοΙ ΡΘΈΡΣ  Υ οὗ [8198 πλδίοσ αὶ τ! 115 οοηίεχὶ 845 Ὀδοη σεοοχζηΐβοα 8190 
ΌΥ Ουηϊ. δηά ταν; ψὮ1|Ὸ διΚ. οἰ ϊπιϊηδῖεβ σἱΣ 22, σ. οοηςθάδβ 2 88 δὶ 

Ιεαϑὶ τορος, δηά ΗΔ]. 9665 ἴο βεσιγε ΠΑΣΙΏΟΩΥ ὈΥ̓ ΡΙαοίης 1}4 Ὀεΐογα 
118 Δῃά 28 θεΐοσε 23. Ο (ἂς οἵδεσ Ββαηά, θυ. Βηἀ5 186 τε8] Ὀερίηηΐηρ οὗ 
[ὃς ΡτορΒ οΥ οὗ Νδυσι ἰη 113. 18. 16 (ρα π]ν} δι. ἃ, 
Το υηϊ οὗ (58 στοὺρ οὗ νεσϑ6β 15 ορδὴ ἰο ασυςσβίίΊοῃ. ΤΕΥ 8], ἰη- 

ἀεςά, τεβοεςϊ ἴδ6 588π)η6 ζεηςτζαὶ ἰοης δηὰ ροϊπί οὗ νίεν. ὙΒΕΥ τα ἔ0]}} οὗ 
ἐχρεοϊδοῃ δηα δορο ίοσ [υἀ0Δ8; [ΠΟΥ 566 πὶ ἴο ὑγΕΞΌΡΡΟΞβε ἴῃ δχ!]ο; δηὰ 

{ΠΟῪ σοποόσγῃ {δοπιβεῖνεβ ἢ (86 ρου ]άϊην οὗ Ζίοη, νος Νδυτη 8 
ἰπίεγοβὶ 15 ἰη ἴδ6 [411] οἱ Νίῃονεῃ. Βυὲ ἰδουρῇ οςσυργίηρ [818 σομηοη 

ετουηά, ἰδεῖς 'ΏΠΟΣ ςοηηρδοίίζοη 18 ποῖ 85 εἶοβα 85 του ἃ 6 ἐχρεςοίεα ἴῃ ἃ 
υὐϊβεά ροο. ΤὯΤδα ςοηηεςοη Ὀοίγοδη 12 δηὰ 2), 88 αἰϑο βεΐϊνγθοη 22 
δηὰ 23, ἰ5 Ιοοϑθ. ῬὍΤῇα ΡοΟΞΒϑΙ 1 ΠΣ ἢ Υ (Πδἱ [Ὠϊ5 8 ἃ στοῦ Ρ οὗ ζοσε οσ 1658 ἱη46- 

Ῥεηάεηϊ ρ΄οβ565 δἀἀεὰ ΌὈΥ Οἠς ΟΥ̓ πιοζα δαϊῖοσβ τωυβὶ θ6 δον. 
Οσυηϊς., Ηδρ., εἰ αἱ. ἄτχυς ἔοσ ἰδς ἱπο]υβίοη οὗ [18 τηδίοσγί δ] ἰῃ [ἢ ἔοσο- 

κοΐηρς δοτοβῆς. Βυῖ (86 ἴοηε οὗ [Π6 νεοῦβ68 85 ἴΏΕΥ ϑἰδηα 15 ἴῃ βῇδυρ οοῃ- 
(ταϑὲ ἴο (δὲ οὗ (δε δοσγοβδίίς.Ό Νοῖ ΟἠἱΪγ 80, Ὀυζ 4]1} διϊθταρίβ ἴο ἱῃοοσρο- 

σαῖς {6 πὶ ἰῃ [86 δοζοβῖίς ἢανε ἱηνοϊνεα βυςἢ τδαϊς8] οἰηδη δου δηὰ 

υδηςροκί ἴοης οἵ ἰοχὶ ἰδδὶ ἀουδί δηὰ ἀἰϑοσεαϊ ἃγὸ ἤσονσῃ ὕὑροη ποτ δηὰ 
[δὲ Πδν.᾽5 ἀϊεῖυπι τοραγαΐϊηρ [6 δογοδίϊς 88 ἃ ψυθοΐς, νἱζ. “τλ6 διϊοσηρί 

ἴο χσεϑίοσο ἰΐ οϑη ἤδνοσ 6 τοσο [ἤδη δὴ δοδάδζς ἌἼχοσοὶβε," 8885 σοσίδ ἢν 
Ὀοοη υββεά ἔοΣ 111:--23, 

ΤὨς {της τοῦ ΧἸΣ- 18 21. ὃ ογϊ σηδίοα σδ δε ΟἿΪΥ νασυοὶν οοηΪεςοζυτζοά. 
ὙΒΕΥ ἰοοῖκ Ὀδοὶς Ὡροῦ ἃ ἰοὴς ρετ!οα οὗ βυβεσίης δηὰ ἑοσινασὰ ἴο [Βς ἀάντῃ 
οὗ ἃ πεν εἴαὰ. ὙΒΟΥ δηςοϊραὶς ἰδς ἱπητηδαϊαις οςββδθοη οὗ Τυ Δ} 5 
δϑ! οί οη5 πα ([μ6 οοποοπ δας δηίζαηςα οὗ ἴῃς Μεβείδηϊς οσϑ οὗ ρβεᾶςς 
δηὰ ρμονεσ. [Ιἰ 15 αυσϑοηδοϊα ΒΟΟΣ ΔῊ ρΡοσγάοῃ οὗ ἴδ Ῥοδίεχ:)ς 
δε νγἃϑ ὙΠΟΪ ἀενοὶά οὗ 5. Βορεβ. ϑυβεσίης νὰ8 ἴῃς οοτοσηοη ἰοῖ οὗ 
Ιϑγδαὶ 81} [σου (ἷ5 μεστὰ. Α5 ἰδς ν8584] οὗ οὔδ οἵ δῃηοῖδοσ οὗ ἰῃς 
ἔτεαὶ νοσὶ ἀ- ρούνεσβ, Β6Ὶ Ὁσίἀθ νὰ 8 ΠΟ] ΠΠΌΔΠγ δυσ δ] δηὰᾶ 586 ττὰβ 85 
οΟΠ θα Α ΠΥ Ἰοοκίηρ δηά Ἰοπρίηρ ἔοσ ἀεἰἑνεσγδηςε. Αἱ ετιεβ, ἰῃς Μεβϑίδηὶς 

Βορε Ὀυγηεὰ Ὀτίρμεν, 6. Κ. ἴῃ ἴῃς ἀδγ5 οὗ Ζεσι θα ῦοΙ. ὙΒεβε νοσϑαβ 

ΡῬΙΟΡΔΌΪΥ τεῆςςϊ βϑοιὴς δυο ρεγοά 85 [δι ἤθη ἴῃ6 ψοσὶ ἀ- ρόνεσ οὗ ἴ86 
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δ 5εεπησὰ ἴο ὃς τοϊϊοσίης ἴο 115 411 δηὰ [ἢ Βορε5 οὗ αἰ ὨΓὉ] 15ταοὶ ττεσα 
Κιηαϊ!εαὰ ἰο ἔγεςἢ νίχουν. ΤΒε 411 οὗ Νίηπενεδ, ἴο ψπῖο ΝΑδυτ οοη- 
βάδην Ἰοοϊκεά ἐογινασά, σδη μασαϊγ μανα οςοδϑϊοηδα ϑυςἢ νἱνί ἃ δηά ΤςοΥ- 
ἰδΐη οοηβάδσηοσε οὗ ἰπηπηεαΐδῖο χοἰ οἴ ἔοσ 15:86] 85 [656 νοσβεβ γσεβοςῖ; ἴοσ 

δὶ (αἰ {ἰπ|ὸ ΑΞ55Υ. ΡΟΤΤΕΣ ἰῃ ϑγτία δὰ ἰοηᾷ οοσῃς ἴο δὴ ἐπὰ δηὰ Τυ δῇ 

ὙᾺ5 ὉΠΟῸΟΓ ἴδς δ6ε] οὗ ΕαΥΡΙ. 
1... ἫΝ Π2] νὰ Η. δ ὈΝ), ἴῃ ογάεγ ἴο οδίβίῃ ἃ 2 Ἰΐῃς.---ιοῦσ τον 

Ὁ"2 12} ἘΔ, »25 )Ὁ) Ἰοῦ' κ, σῖῖὰ Οσυηκ. (“πα γοῦν) 85 πιοάϊδεὰ δῪ 
Μασ; 80 Νον.Κ, Κοηῖ. Ἐὸοσ ἃ εἰ τΐϊδν ἰάΐουι, τὶ. 13. 6οἶ, ΣῈ ἃ β χῃὶ 

ναὶ δου, νὰ τισὶ τοπηδίη ἃ Π1{π|6 οἰοβογ ἴὸ ΑΙ, νΐΖ. Ὁ531 ὈΝὉ5) Ἰοὺ Ἵν. [Ιῃ 

Εἰ ΒοΣ οδ56 13) 5 ἴο Ὀ6 ΟΠ). 85 ἀυς ἴο ἀἰῖορς. ἔτοπι (᾿ς [0]]. 121; 5ο ὦ (Ὁ δηὰ 

στ., συμπκ., Ευῦ. (Ρ.584. ΧΧ, 173 7.), Ηδρ., Μασ, Ηρῖ.. 481,5 Ὁκ 18 
ἄυε ἴο ςοπέυίοη οὗ Ὁ δηά 5 (νυ. οῃ ν. δ). Ὅὸο οπ]. ὃΝ (90 Μασίΐ, Νουν.Κ, 

Κορ, τρδῖκοβ ἱξ ἀἰθῆςυς ἰο Ἔχρίδίη 1ϊ5 ρσγεβεηςς ἴῃ (δε ἰεχί, ὦ τε51:18 65 
ἴο ἰϊ5 Ῥσεβϑεῆςα ἰῃ δοίης ἔοστη. Ἰοὺ Φ δηὰ (Βε ἴνο [ο]]. νῦ58. ἃσὰ ἴῃ ἴῃς ὑσγεβς- 
εηἴ ρέ.; ο΄. (68. 119ες, (ὦ κατάρχων ὑδάτων πολλῶν, πψὶςἢ ΘΟΒ]ου5. του ]ά 

εἸηεηά ἴἰο κατ᾽ ἀρχῶν κιτιλ.; ο΄. (Ὁ εοποεγπίηρ ἰδὲ μεαάς (ον ἰοῤ5) ο ἐδ 

τοαίεγς. Οτ. "ων Ὁ), ἾΝε. Ὁ. 00 “ΖΦ Ὅκ. Ευδ. 9.3} οὉ ὈΡΌΝ, ναῖςι Βα 
Τεπάεσβ ΚΙ 58}8}} διε ΔΩ Μαΐειβ ἴο ἤον." Ηδρ. "Ὁ ὕψο. δα Ἡ. 
Ὁ. ὉῬΌ, 88 δὴ αἰϊείδυϊε οἵ", Ηρῖ. θ᾽ νὉ9 Ὁ ὍΝ. Πυ., οὔ. σνειγιίης 
Βείψεεη ΓΦ δηὰ “}»1, τεδὰβ ἡ:}} ὈὉἱ οὔν' Ὁκ.--(2) 15 Ἐά. 1γν, ἴδε 89- 

βενεγαῖδνα ρδσζίὶςϊε. Ἐοσ 'ν ἰῃ ἴῃς τῇ ]146]ς οὗ ἃ βεηΐεηςε, ς΄. 15. 4071 7ε. 25; 

8Δη4 ἴος {πε βιιοςαββίοη ἴὉΜ . .. ἽΝ, ο΄. 15. 4.5.1, ἘῸΣ ἃ βοιμονῃδί δη- 

δίορουβ ςοηξυδίοη οὗ 1950Ν δηὰ 10, ζ΄. τ Κ. 112 ὦ. Ευ0. 13) -αὶ “αυἱοκ- 

Ϊγ, ἃ ποσὰ τιδάς ἴο ογάοσ οἡ ἴῃς 4515 οὗ Ασ. τυαζαπα, “ταῦ αυἱοκ]γ.᾽ 

Ουηῖκ. ἔγεδῖβ 1) 88 ἃ πουῃ δηὰ ἴδε 500]. οὗ ἴδ {0]1]. νὉ..---ὐ.}.}}} ἘᾺ. 1, 

Δ Ὀεΐης ἄυδ ἰο αἰϊίος. οὗ δηδ]} ἰῃ 125); 8οὸ Οτ., Μασγί, Νον.Κ, Κεοηῖ. 

ΜδΗΥ͂ ταβ8. οἵ Κεηη. δηὰ ἀε ΚΕ. ν), ὦ διασταλήσονται. Θ΄. οὐ», 

“ἘΪΟὮ οδΙτῪ οδ᾽ (ακίης ἰξ ἱταηβι ἄνεϊυ 85 ἴθ ΝῸ. 118). Νεν. δ). 
Ηδρ. τ). Ουηϊ.. (δελόῥιίμηρ, 102) 1.0). νε. 1125, ΟΥ 31.) (80 ΟΒ., 

Νον.). 445 ) 15 ἅτ. ἃ Νίρῃ. οὐ "2. ΕῸΣ 12) "α' “Ρ855 ιΙΜΑΥ, οἵ. 

Ῥᾳ. φοἱδ; ἰξ ἰ5. ὈεΙΟΣ 85 ρὲ. (ρσορμεῖς ῥέ., [ξ δοθββδ τυ) ἰΒδῃ 85 ἱπιρέ. 
(Ὁ 6.).-ττ}}} Νοῖ ἱπιρσοῦ Ὁ ἃ ρίοββ ὕροὴ ἴῃς τᾶσὲ ποσὰ 1). ὦ οἵι.; 
8δὸ Ηδλρ.. Ὁ ὦ ρὶ].; 5ο Βυὰ], ατ., ε., Κυδ., Παᾶν., Οοσίξα. Νον., 
Οσ., σάϑιι., Μασγιὶ, Ηδ]., Ηρῖ., νδῃ Η., Καυ., Κοηϊ,, θυ... 1 τεϊδϊηεά, 
τς τοῦδ Ὀε τεδὰ 85 Ὁ]. Ου νὰν οοηυποῖνε, ν. Ὦτσ. ὃ 181, πὶ ἼΓΩ») 
ἪΡ Ἴ»Ν] Ὑτο  ἴο ῥσϑοθάς ν᾿. ὦ καὶ ἀκοήσον οὐκ ἐνακουσθήσεται ἔτι, Ἐ 
οἱ. 1; 80 Βυξδὶ, Οοτῖ, Οσ., Νον., σΑϑηι., σσαυ, Αση., Μασ, Ηρι,, 51Κ.. 

Ἐυ0. ὙΨ π)ῦὴ μ ἼΠΣΣΥν τα “δηά ἴἢς βουπα οὐ [ΏΥ πᾶπιὸ ν7}}} πο Ιοηβεῦ 
τεβουπά.᾽ ΗδΔρ. ἫΨ ΟΝ κὸ Ὁ». δὶ. ἼΣ " “Ἰδίπς δ ςὔοη 1 μ]]} 
Ὀσίης ὕὑροῦ πες πον. --Ασῃ. δες 8 ἰῃς Φ]ης οὗ ἴῃς δοσζοβξς ἰῃ 1} Ϊ5 
ψοῦβῈ Δη6 5βδοῦυγοβ ἰἴ ΟΥ̓ Οἵ. Ὁ. Βιυῖ ψ Ὡς “[ηἰδεῖ δηἃ ἜνΕΓ 50 σζδηγ 

ΤΏΔΥ Ὁς ροοά Επρ 58, ἴ 15 ρΡοοσ Ἡςῦ.; δηὰ (ἂς 468 οὗ ἱπάεδηϊῖε υτο Σ 



208 ΝΑΒΌΜ 

που Ἱα ποῖ 6 Ἔχργεϑϑδὰ ὉΥ "Ἢ 12. Ηδρ. βεςιγεβ ἴῃ) πὸ δεγε, Βαϊ ΟὨΪΥ 

ΌῪ ἴῃς δι ί σαγυ οὐὰ. οὗ νν. 11: 126 ῃ οσάοσ (δῖ "2)) ΣΑΥ Ὀς Ὀσουρῆϊ ἴο ἴῃς 

Ῥεκίπηίΐην οὗ ἰδἢς ᾿ἴη6.---18.. ἡπ0Ὸ] Εἀ. γηθ0, ἢ ὦ τὴν ῥάβδον αὐτοῦ; 50 

υ͵γρανι εἼμς δια βοιηδ π58. οὗ Κοπη. πὰ ἐς Ε.; 80 4150 Νον., Οἵ., Ασι., 

Ἡδρ., Ηρι., Καυ., ΕΗ Β.ν, 481 5 ροϊπίην 5 ἃ τυϊχεα ἔοστη, οοτη πίη 

ἩΟῸ δῃὰ 99. Ὁ, ἰῃ (86 βεῆβε οὗ “γοῖζε" οσοῦγβ πουθεσε εἶβε, [6 

τορυϊασ ἔοστα θεΐηρ προ, τίς τὰ τῆς 58. ρἶνεϑ ἸΠΩΝῸ ἴῃ 538. δὰ γ᾽ ἴῃ 
Ρ].. ἸπφῸ δυϊ(8 186 [011]. Ὑ»Ὸ )υβὲ 85 γε] 85 Ὁ. ἄοαβ, ἰ5 δὴ δρρτορσίδίςε 
οδ]εςὶ οὗ Ὥννε (ζ΄. Ζε. 1119 1.) δῃηὰ 15 ἤδᾶσοσ 4864 (Πδὴ εἰἴμεσ οὗ [ἢ Ποστ,Α] 
ἔοτπιβ οὗ 09 18. ὕυΟτΟ, τ ΒΙΓὮ 15 ἔγεαυεΠγ ςοππεςοιοα ἢ ΠΝῸ ἴὸ ἀεϑὶρ- 

δῖε ἴδς ᾿Βοηρβ δὶς; ΒοΙ]α ἴδ ἴσο θδᾶσβ οἵ ἴῃς γοῖΐζς ἱορείδβοσ, 15 ποῖ α]- 
ὍΔΥ5 50 ιἱ36α (ε. Κ. 10. 1215 "8. 11618); ἢδηςο ἰΐ ςοηϑΕ {65 ὯΟ0 σομν] οἱ 

δισυτηεηΐϊ ἴοσ ἴῃ6 ῥγόβϑδηςα οὗ Ὁ οὐ ΟῸ Βοσθ. ἵνε. Ἰοῖϑ. Οσ. Ἰγφιο. 
Ουπκ. ὙσΟ. Μασγῇ, νυθιο; βο Καὺ. (7). ίδῃ Η, 99. ϑδιΚ. γιῦ; 

80 Ὠχ..---Ὑ}}}] ὦ ἀπὸ σοῦ. Ἢ ἐδ ἰογεοίμο. Ἐεῖΐηκε, Ὁ. Ηρίῖ. οὔ. 
80 νϑῃ Ἡ.. 511. 7; 80 Ὁυ..---ἼἜ Π 015] ὦ οχῃ. ε.. Ηδρ. Ὁῃ.--.-- 
ΤῊΪϊ8 νοῦβο, ὙΠ οὐ. οὗ ἱπιίδ]}, 15 Δ Κο 85 ἰδὲ ἡ] 1η6 οὗ ἴδ δοζσοβς 

Όγ συηϊς., ΗδρΡ., διὰ νδῃ Η.; σὰς Ηρι. σομ δά ον τεϊοσαίδϑ ἰΐ ἴο [6 

τηδιρίη.-2., Π)5] Οὐἠᾷκ. (τσ. ἴο ὑσεοδάς ϑ"οϑο; 80 Ηδρ.. Οοσίξα., 
ΠΣ, Ἰοϊπίης νυ στ᾿, νδὴ Ἡ, ο)π, δηὰ τ. "πτὸν Ὁ)5 ἰο 0]]. οὖν..-α 
ὝΦ30] Ηρῖ. οἵω. 85 "5 ῦῖραὶ Ἄχρδηβίοη," ψ 116 νη Η. οὔ, "0 Ό.- 
59] Οὐηϊς. δ 8 Ὀῦσ" 85 50}].; 8ο Ηδρ.. ΦΔΟΥ οὔ. 1) ".-- Ὅ)}Ὁ} 
Θ' .-- Ἴ»5, ῬΓΟΡΔΌΪΥ δὰ ἱπθεγςϑυτ. εἴτοὸσ (ϑεῦ.). Ουῃῖ. νη. Ηδρ. 
Ἴ259..-τ»}3] Ηδβ ἤεγε δἰτηοϑθὶ 86 ἔοσος οὗ ἃ ὈΓΟΡΟΣ Π8ΠΊ6, 85 ἴῃ 2 8. 
235 70. 3415. Ὁ Όγ αἰΞ5: πη!) δ οη κχεῖβ δεέ᾽ ΟΥ; 50 δ͵ϑο ἰῃ 2 (οσ. 61, 1ι 19 
υιϑεα 85 ἃ ΡΙΌΡΟΣΙ Π4Π16 ἴο ἀεϑίρτιδίς ϑαίΐδη ἴῃ ΤαΒΌΟΩΥ οὗ ἴῃς Τ ἡ χεῖνα 
Ῥαδιδσοῃβ, Τε Αϑοδηβίου οἵ 153818}}, δηὰ [00116658; δηὰ ἰῃ ΘΠ] η6 Οτα- 
οἷἶεβ, ἰΐ 5 δρρι θὰ ἴο Νεσο. 1’ οοπιρουπάεὰ οὗ ν)2 δηὰ δ", ἰξ '5 [86 ΟὨΪΥ 
οδ586 ἰη ΗδΌ. οὗ ἃ ςοιηρουηά ςουμγοη που; 500 ἢ ζΟΙΙΏΔΌΟΩΒ τὸ ἔγεαυδηῖ 
ἰπ ῬΙΌΡΕΙ πᾶτηθ8. Οἴδεσ Ἵχρ δηδίίοηβ ἃσο, (8) -ὸὶ πῦρ Ὁ) τὸ “(το 
ὙΠ.) οὔα οομλδ8 ποῖ ὑὕρ;,᾽ ὦ. 6. [86 υπάογτοσ; (Ὁ) -- [Π6 πδηγῈ οἵ 

ΒΕ], ἰὰς ΒΑΟγοηΐδη σοα 655 οὗ νερείδοῃ δηά οἵ [ς υηδεσνοσὶά, (ἢ ς 

Ὠδγδ δανίηρ Ὀδοη σίνοη 8 ροΟρυΪΑΓ εἴτι οσν ἰπ Ηδῦ.. Ιἧ ἔανουσ οὗ 115 

σοηηδοΐοη ὙΣΓΠ ΒΟΙῚΘ ὈΓΌΡΕΟΙ Ὠδηη6 ἰ5 {πὸ ἰαῖοσ ἰγδαϊ ἴοη ἩΙοἢ 90 τὸ- 
ξατάεὰ ἰξ δηὰ (δε αἰ συ ΠΥ οὗ οἰΑβϑιγίην ᾿ξ 45 ἃ οοπηηοη ποι ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ἰοσιωδύοηῃ. Τῆς δηϑίοσυ οὗ “3 κνὉ δῃηά ροβϑβί]Υ πΌΝ2 νν1}} ποῖ ροστωϊξ 
0.5 ἰο ἴῆτον ἰἢς [ΒδοσῪ οὗ οομηροβίϊε οὐ σίη βυσγασηγατῖν οὐ οὗ οουτ. [ἢ 
ΔΩΥ (856, 1ἰ 15 ῬΣΟΌΔΟΪΥ ἃ ἰοδη- νοσὰ ἴῃ Ηεδςρ., ἴῃς οτ πῃ οὗ Ὡς ἢ ἰ8 ἢο 
ἰοηρεσ αἰϑοονοσαῦϊθ, (δ᾽ 5 τεηἀοσίηρ Βετο, εἰς παλαίωσιν, ἰ5 υπΐᾳυς; 18 
ΟΥ̓ ΠΑΤΥ τεηοσίηρβ ἃγὰ ἀνόμημα, ἀνομία, ἀποστασία, λοιμός͵ παράνομος, 
ἁμαρτωλός; ἰξ ἰγεαῖβ ἰξ 858 ἃ ὈΙΌΡΕΟΣ π8π|6 ἴῃ ῬΥ. 162 7. 2018, 85 ἀοε5 Θ 

ἴη Τὰ. το. Ο(ὕἝ (Βε. 58. ςς).; ΚΑΤ΄, 464; α. Ἐ. Μοογε οἡ 7. 195 ἴῃ 
ἸΟΟ.; Ἡ. Ῥ. ϑυνύτὰ οἱ σ 5. στ, ἰη 10.; ΟΒδεῖεβ, 4 5εθηείοη οὔ 1Ξαΐαδ, ῬΡ.- 
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ἵν--ἰν!, 6-7.---ὸ}} ΒΑ. πὸν, τὴ ὦ συντετέλεσται; εο Ὗε., Οὔπκ., ΗδρΡ., 

Νον., Μασ. Ηρι. τῷ, 53 ψῖιἢ 56. ἀβΌδῃ]γ [0]]. 115 νῦ. ταῖμεσ ἴμδὴ ῥγε- 

ςδάς ᾿ξ 85 Βεσε; Βεηςς ἴδε ρῥγείεσεηος ἔοσ ῷ.--- Ὁ] ὦ ἐξῆρται.---Οὐηϊ. 

οδίαϊης ἰδς “, ν᾽ δηά ἢ" |1π65 οὗ (δς δοσζοϑίϊς ἔγοιμχ [ἢ ἷς νεσξε---ἰδς Ὃ]ὴς ὉῪ 

υδηβροκίην ΠΣ", ἴῃς Ὁ ]ς ὉΥ ἴγ. [6 ἴτγο Βδῖνεβ οὗ ἴμε βεοοηὰ ᾿ΐπὸ δηὰ ἰη- 

ΒΕ Ωρ ᾿]ΕΓΙΞΔΙοση᾿ 85 ἃ 5ιδ]εςί, δηὰ [Βς Π}η6 ΟΥ̓ τυ 655} ἱπϑοσηρ 
ὉΠ Βεΐογε ηον μῦ. Ηδρ. δρργονεβ (ἰ5, στὰ τὰς ξυρδαϊποη οὗ τπ ἔοσς 
ὃ... Βίεἰ,., νἱῖἢ ρτεδίοες δι ισασίποϑϑ, οὔ. 4]} οὗ 21 ἐχοερῖ 3) "9.2 Ἢ σι, 
Ῥείοτε ψῃῖς ἢ Βα Ραΐϊβ ") ἴο ἔοστω ἴδ6 Ἢ Ἰἴη6. δα Η. τ. ") "2 Ὁ} ἴο (ἢς 
εηὰ οὗ 1", Βερίηβ (86 Ὃ πα σῖτα τ5χ), (τ. 2) ἴο ῥσεςθάς "ππὶ ὃν, δῃὰ οἱι. 
ῬΕΘῸ. ΒΥ Ρτοςθβαϊηρβ |ἴἰζὸ [8.:686, 8ΔΏΥ Ῥόοδτῃ τσὶ Ὀς ἰταηβέοστηεα ἱπῖο 

8η δοζοβίϊς.---ὃ.. "" 39] ὦ ἀπέστρεψεν κύριος. (ὃ 1 απ αδοιβ ἰοίμγη. Νεν., 
στ. 3ον. Το Ομ] [5 υϑεὰ Βετε ψ τ ἰδ ἔοσος οὗ ἃ ΗΙΡΉ. 85 ἴῃ ἴδε Ἰάϊοτι 
ΣΦ ὯΦ, δϑὶάς ἔτοπι τὶς ἴμ6 ὑᾶσὸ 8 ἔουηα ΟὨΪΥ ἴῃ Ῥ5. 855 70. 30:5 
Νὰυ. 1τοῦϑ, σῇεσς ἴδε ἰεχὶ 18 Ἐσ Του ΕἾ υηςεγίαϊη. Ηρ. βοςῦγεβ (ἢ 6 υϑ02] 

ἰπίσβῃϑ. ἔοσος μογὲ ΟΥ̓ ΟἿΏ. ὯΝ ΠῈΠ" 85 ἃ χ'οβϑβ (ϑο Ὠυ.), Ἰδανίηρ "ν 7.) 85 ἴδ ς 

5.0}.. ὙΏε ἴτϑῃβ. σεηάεγίηρ 15 ξυρροτγίεα Ὀγ ὦ (Ὁ ζ5..---Ἰν.} Εά. 102, πῖτὰ 
Ουηκ., Νον,., Μασ, νδῃ Η., Κδυ., Κεπέ.ς ᾧΦ ὕβρις.---Ἰν}5] ΕΑ. 1529; 50 

Μασ, Καυ., Κεοηί. Ηρι,, θυ. 152. νδῃ Η. γκ. Οὐκ. οὔ. "229 
88 ἃ ναγίδηϊ οὗ [δς ῥτεςεάϊηρσ ρῥῆγαθε; 80 Νον., Ὀσ..--ῦὉῦ» 3 θ1002] ὦ 
ἐκτινάσσοντες ἐξετίναξαν. (Ὁ ἐἢμεγ τυΐ!} γα ῤῥίε ρον δε ἐγανεῤίεγο. Οὐμκ. 
Οἵα, ὈΥ3 85 8 νδίϊδηῖ, ὃιι.. 52 ζΡ03.---ὈΠ}}}} ΟὝΩΚ. πλοῖ; 80 
θυ..-- ΕἾ ἰδοτα ΕσῈ ΔῺΥ Τεδϑοὴ ἴῸ θΌΡΡΟΒβε ἰδὲ ἰἢς δοζοϑῖῖς ᾿ν88 ἴο Ὀ6 

ἴουπὰ ἰπ ἰμε56 νεῦβεβ, (8 Ῥγοροϑβϑὶ)ὶ οὗ Βίοκ. ἰο βεουτε ἴῃς Κ᾽ ἴης Βοσε 
ΌῪ Ομλ. "2 ἔσγοτιχ Ὀεΐοσο 3Φ ψου]ὰ μὲ δίϊσαςῦνε; ἴοσ 39 153 ποῖ 6556 ΠἘ}8] ἰο [Βς 
ἰδουσῃῖ δηὰ 1 ορεῆβϑ οὔθ οἱ ἴδγεε βιιςςεβεῖνα 1|1πὸ5 θερὶπηΐηρς τ 55; 

Βεηςς, 1ΐ τσ Θ  5: ἢ Υ Ὀ6 δοςουῃῖοα ἴοΣ 85 ἀυς ἴο αἰϊῖοχ.. Βαϊ ἴΠ6Γς ἰ5 ἢο 
ὙΔΙΤΔΗΪ ἴογ ἴα ἰπβοσίίοη ΟΥ̓ ΒΙςοΚ. δηά νδῃ ἮἩ, οὗ γπῦ Βεΐοσγε "3 "5 ἰο 

ἔοττῃ ἴῃς Γ ᾿'πθ. Οὐκ. Ομ. "9 ἔγοιῃ Ῥεΐοσε 3, Ὀυ τεχατὰς ἰΒς τοβυ ηρ 
ΦΊης 88 ἃ ἰδίεσς δα ἀϊοη ἴο ἴῃ δοσζοβίς, βίησε ἢς ἢδ5 δἰγεδάγ ἔουπὰ ἃ Φ 

ἴῃ 4!. 

δ4. ΤῊΕ ΕΑΙΠ1, ΟΕ ΝΙΝΈΨΕΗ (1: "' «5: 510. 

Α 561|65 οὗ ἔνα 5[15. ρογίγαγίηρ [86 ἀδδισιοίίοη οὗ Αϑϑυτία β οδρὶ- 
[4]. ϑ:γ. 1 δῃηουηςοεβ Ὑδν ἢ 5 Ρυμῃϊνε ρυγροβα δηα ἰγοηίοδ!]ν 
πγρὲ5 ΝΙΠΈνε ἢ ἴο ΒοῈσ οὐσῃ ἀεσίοηςα (1 ᾿ ,). δίς, 11 ῥγοϑθθηῖβ ἃ 
γίν! Ρἰοΐαγε οἵ (Ὠς δἰίδοκ ὑροὴ Νίπενεῃ () 5. 8.1. 1Π| ἀδϑοσῖθεβ 
[ῃ6 ἀϊδίσοβϑβ συ ΐη (ἢς οἷ (27-:). ϑῖς. ΙΝ 5εἰβ Του [ἢ6 Βεὶ ]658- 
Π655 οὗ Αβϑογτία (2.1.5). ϑίτ. Υ͂ 'ἰπ Ὑδηνθἢ β οῃ νογὰβ ἀθοίαγεβ 
(μαι (ὴ6 ἀεδέπιςοη ν.1}] θ6 ἱποσουρῇῃ δηὰ οοτορίοίς (2). ΤῊ Ϊ5 15 
(ες ἢγϑί οἵ (ῃε σεμυΐης οτγδοὶοβ οἱ Νδυτα. 
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ΤΡ ποὲ οπε οοπῖε ἔογίῃ ἔγομι ἴμος ἀενίβίηρ εν δρδῖπδι ὙΔΆΝ ΕΒ, οουῃϑε!]ησ 
νὶοκεαπδ55 ὃ 

ὙΔΏΝΕΝ 8845 οοιμτηδηθδα οοποδζηίης ἴδες, "ἼἸ ΒΕΙΟ 5841} 6 δογῃ οὗ ΤΏ ἤδιίης 
ὯΟ ἰοη ΕΓ. 

Ἐτοὰ ἴδε δουβς οὗ ἰδγ ροάκπ, 1 ν}}} σαὶ οδ (86 στανεὴ δηὰ ἰμς το ἵδη ἱπιασε. 
Ι τ} πλαῖκα τὰν χτᾶνς ἃ αἰϑδοηοις.᾽ 
Α διδίίζσεοσ δ88 Ἷοὴθ ὉΡ δραίῃει ἴδε: Κοερ [86 σδιῃρδσῖ; 
ΤΥ αῖςἢ ἴῃς τοδά; Ὀγαοῦ γοὺγ ἰοἱπα; 5 γε ίηδη γοὺγ ταϊρῆϊ ἴοὸ ἰδ υππηοδῖ. 
ἩΣ 5] οἱ ᾿ἰ8 τδυσίοσβ ἰα τε δηθὰ; τδς τσ Ὠ πίε τὲ οἱοιῃεα ἰῃ βοδείοϊ. 
ΤΌΕΥ Μ}1 Ῥσεραγε ἴδε Ἑδαγίοίιβ οἡ ἴῃδὲ ἀδὺ; τῇς ΠΠΑΥΡΕΣΒ Ἐ}}} ΤΓΕσ ὉΪ6. 
Ιη τῆς Θεά, τς Ἑομγίοῖβ ταρςὸ ἴο δηὰ ἴσο; 186} συ δρουῖ ἱπ τς ορεη Ρ᾽δςεβ. 
ΤΟΙΣ ΔΡΡΟΆΓΆΠΟΣ ΣΕ Βα 065 ἴογομεβ; ΤΟΥ ἀδτὶ δρουΐ |ἰκὸ ᾿ἰκἰηης. 
Ἧδ δυσοηοηϑ ἢἰς ποῦϊεβ; 186 ἴδε σοπιδηα οἱ ἐδμεὶν αἱν πἰου (}); 
ΤΠΕΥ Πδϑίοη ἰο 86 Μ4}} δῃαὰ ἴδε Ὀδίϊζοσίηρ- τὰ (Ὁ) ἰ8 δεῖ υΡ. 

ΤΕ ξαῖεβ οὗ ἴδε χίνεσβ δὲ ορεπεα δηᾶ ἴδ ρβαΐβοβ σῃοὶῖ5 ΔΎΎΑΥ. 
Αηάὰ... ., δηὰ ΒΟΣ τηδίἀςηβ ἃγὸ τῃοδηὶης, 
1 |Κὸ τὰς νοῖος οὗ ἄονεβ, Ὀδαιης ὕροη (Πεὶν Ὀγοαβίβ. 

Αμπὰ ΝΙπενεὺ---Ἰἶκε ἃ Ροοὶ οὗ τγαῖεσ ἀγὸ Βοὶ ἀείδηάεζα, δῃὰ δ8 ἴδεν Ε6ς, 
“Θιδηὰ [α8ῖ, βίδηα [851 (οὔ οΓ]165), Ὀυξ πὸ οὔς ἴυγῃ8 ὑεῖς. 
“ῬΙυπάοσ βἰϊνεσ, οἱυπάοσ χοϊά, ἴοσ ἔδεσε ἷἰβ πο εηὰ ἴο ἴδε 500 165.᾽ 

ΤΗΕΚΕ 8 εἴα τ η658 δη6 νοϊὰ δηὰ ᾿ννδϑῖς, δηὰ δ προϊ της μεδγί δηὰ δἰδοροσίης οὗ 
Κηεαβ. 

Απηά δηρσιι ἢ ἰς ἴῃ 811 Ἰοΐπ8 δηαὰ τῆς ἔδεοςβ οὗ δὶ οὗ ἴβεαι Ὀδθοοτης {ἱνίά. 
Ὑ Ὦετε ἰ5 ἴῃς ἀδη οὗ ἴτε Ἰοηβ δπὰ ἴδε οἂνς οἱ ἴδε γουηρ ᾿ἰοη5, 
ἍΜ Ώοσ τῆ ᾿ίοη πεηΐ ἴο δηϊοσ, ἴῃς ᾿ἰομ 5 ςυὖῦ, τ ἤοης ἰο ἀἰδιυσὺ; 

ὝΒεσε (δὲ Ἰίοῃ ἴοσγε ῬΣΕῪ ϑυβιςοίςηΐ ἴοσ ΒΒ οὐδβ δηὰ σεπάςὰ ἴοσ δὲβ ᾿ἰοῃδδϑο5, 
Απὰά δ]]Ἰεὰ πὶς ἀδηβ Ὑ 1 ῬΓΕΥ δηὰ ἢϊ9 [αἷς τ Ὀοοῖν ὃ 

ΒΕΗΟΥΡ, 1 δὶ δραίηβὲ ἴςς; ἰΐ ἰ6 86 ογδοὶς οὗ Ὑδῆνε οὗ Βοαῖδ; 
ΑΠαΙ νὴ} Ὀυγὰ ὉΡ ομαγίοιβ ἢ βιοῖς, δηὰ τὰς βϑ'ννοσγα Ὑ}}} ἀενους [ὮΥ γουης 

ἸοῃΒβ. 

ΑΠΑΙ νἱ}} ουἱ οἱ [ὰγ Ὀοοῖν ἔγοση ἴδε ἰδπά, δηὰ ἴῃς νοΐοε οὗ 1ῈΥ τρθββεηρεῖβ Ν1] 
Ὀ6 πεζὰ 20 ἴοζε. 

Θ6Γ. 1 15 δαἀἀγεοβοοά ἰο ΝΙπονθὴ αἰγοςῖγ, Δηπουποίηρ ἴο ΒοΣ (Πα 
(ἢ ἰαἴα 5η6 οῇςθ Ρυγροβϑὰ ἔοσ [61π|5816Πὲ 15 ον ἴο ονεσίδκα ὨῈΓ 
Πο.5611.---1", δά ποὶ ομὲ σοριὸ γογίδι ἥγονι ἔδιδε τὐλὸ ἀευϊδεά εὐϊϊ 
σραΐηεὶ Υαλιυοεῖ, εὐλο σομηδοϊϊεα ιυἱοκοάμο5ς 7] ΔΤ ἃ 5 σῆς οἤδηρα 
οἵ ἴοστῃ, {με ἰαϑὶ νοσζὰ οἵ ν. 2 15 ρδοβά δ (Π6 ορϑηΐηρ οὖν. ἃ. ὙΠ ῖ5 
Οδ11565 Ω0 6556 [14] σἤδηρε ἴῃ [Π6 56η56 ἤεζα, αὶ τα ενεβ ἃ ΒΕ ΓΟ 5 
αἰ που ἱπ ν. ᾽δ. ὙΠ σεαΐθγοηςσα ἰδ ὑσόραῦΥ ἰο ϑϑηπδοῃε 5 
Βανίηρ βοπο ἔοσίἢ ἴγομι ΝΊΠανο ἢ ἰο δἰίδοκ [ογυβαίθη. θη δα 

ἑουρῃξ ἀραϊηδίὶ ἴϑγδεὶ, ἢ γψγὰβ ἴῃ τϑα  ρΒίΐηρ ἀραϊπϑὶ Ὑδην ἢ, 

1ουρῃξ Νάῆυμη. Ὑοῖὶ Μίοδῃ σογίδίηϊγ, δηά ᾿βαϊδἢ ὈσοῦΔΟΪυ, 

τπουρδὶ οὗ (6 Αβϑγτίδῃβ 88 Ὑδῆνθῃ᾽ 5 ἀρθηΐβ οὐ ἰοοἱβ ἱπ (86 ποτῖς 
οὗ Ρυῃ βῃϊηρ 5[η10] Ιϑγαοὶ. ϑοιης ἱπίοσρσοίοσβ πανα 866 ῃ ἤδσα δῇ 
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Δ Πυϑΐοη ταῖμεῦ ἴο Θοηηδο Γ᾽ 5 ἀεραγίμγε ἔσοτῃ 76 τ 5416 π|;Ὲ 816 
ΟΕ ΔΌΡΙΥ [ἢ 5ἰδίοτηθηΐ ἰο ἰῃ6 ψνῆο]6 5617168 οὗ Αϑϑυσγίδη ὀρρσδϑ- 

8015. Βυῖ (ες 8Δ]]υδίοη ἴο Θο ΠΟ ΠΡ 15 τηοτγα (6 Πρ’, δίηςα ἰξ ἰη- 
Εν Δ 0] τος 8}}8 ἰῃς 111-8ἰαττοά ἔδίε οὗ 8ῖ8 Ἔεχρβαϊἴοη. Τῆς ψοσὰ 
“6ν}}᾽ Βεγα ἀδηοῖδθϑθ ὈΓΓΊΔΙΓΪΥ ἠοΐ τογαὶ δ᾽], θὲ Ροϑβίἶνα ἰη)ΌΓΥ, 
ἀδιηδρε.---14. γαλιυεὰ πας εοηηπαπαοα γεραγάϊπρ ἰδέ: ἰδεγε σμα]} 
δὲ δοιυη οἵἉ ἰδν παριδ μὸ ηιογε] ἱ. ε. ΧΑ οὮ 48 ἀεοτεαδά {πε ἰοΐΔ] εχ- 
ποὔοη οὗ Αβϑυγτία. Τδδ ρσορδεί Ἔν] θη οοηςείνεβ οὗ Ὑδῆν ἢ 

85 Οοά οὗ ροάβ δηὰ Κίηρ οὗ Κίηρβ; (6 ἀ 5 ΕΠ οὗ ἡδίϊοῃβ 15 ἴῃ 815 

Ββαπάβ. Οη (ἢ6 4518 οὗ {πΠ6 τῃδϑοι] ηδ βυβχ οἱ Δ, (ῃ6 οἷος ἱη- 

ἰογρσείετβ βου ρῃϊ ἴο ἰΔδη ΠΥ (86 Ῥεσϑοη Πογα δα ἀγεβϑθα ψ ἢ δὴ Α5- 
βυτίδη Κίηρ, νἱΖ. θη δοΒ 7 οΥ ΑΘ ΌσΡαηΐραὶ, ὃ νἢοβα ἀγηδϑβίγ 18 

ἴο οοπα ἰο 8ηὴ ἐπ. Βιιὶ (ἢ ραξββίοηδίε ὀχυϊδίίοη οἱ Νῆιυπι σο- 
αὐτο ΤΟΤΕ ἔοσ 118 υ51δοδίοη (ἤδη (ἢ 6 ΤΏΘΓΕ σεββδὕοη οὗ ἃ ἀγ- 
ΠΑβίΥ; ποίῃίηρ 1658 (ῃ8η [Π6 8]} οὗ (ῃε παίΐοη 5118 (6 ο856δ. ΤΠ6 
βρσυτα οὗ βου ηρ᾽ ΒΕ6σα ἢ85 115 πδία ΓΑ] 56η56, τείεγγηρ ἴο (6 Ρετρεοί- 

υδίύοη δηά ἰπογθαβα οὗ (ἢ Αβϑυγίδη ῥθορίβθ, 88 ἴῃ 15. 4οὖ 76. 2127 
Ηο. “222. Ἐργ 5: γηϊαγ (Ὠγεαίβ, ζ΄. 15. 1455 Ὁ. γ3} )022 15. ,43. ΤῊς 

ΟΟΙΩΓΊΟΠΪΙΥ δοοερίοα οἤδηρα το “δον ἴο “τεθσαθεσ᾽ (υ. .) 8 
σταϊαϊίοιι5; ([ῃ8 ἥσυχα 85 ἰη Δ 8 ταιιοἢ ποτα βυρρεβάνα δηα ἴῃ Κεορ- 

ἴῃ 1 [ἢ ροεῦς ἴδε! ηρ οὗ ΝΑδυπ, ψ 8116 (Π6 στατημλδῦςδὶ ϑᾶρο 
ἱηνοϊνεά ἴῃ (86 Ῥῆγαβε 8 ἠοῖ ὑῃμοοισηοη (υ. 1.). ΤῈ ΡΙΌΡΟβΔΑ] ἴο 

ΤΏΔΚΟ [815 νεῦβα ἃ Ὀσόσηῖϑε δα ἀγοϑθθα ἴο Ππάδἢ, ἰηἰοσρτείίηρ “βον᾽ 

8ἃ5 Ἰηρδηΐηρ “βοδί(οσ᾽ 88 ἰη Ζε. τοῦ, [1158 ἰο ἴαϊκα δοοουηίΐ οὗ (Π6 ἔδοϊ 
(μὲ (ῃἢς Ἰαϊΐογ 4] οὗ (ῃΪ58 νϑσϑε 8 εν 6 ΕΚ ἃ (τοδὶ ἀπ σδηηοί θ6 
Βαιτηοηίϑοα τ ἢ ἃ ῥτοπιῖβα ἰη [μ6 ἧγϑὲ μ4}6.---γορε ἐπα μομδε οἵ 

ἐᾷν γοάς, 1 τιον ομ οἵ ργαυεη ἵπιαρε απὰ νηιοϊοη ἡπαρεὶ "Ηουϑβε᾽ -Ξ 

“ΟΡ Θ᾽ ΟΥ ᾿5δησίυδευ,᾽, 88 ἴῃ ΡὮΓαβοβ κα “Βοιιϑα οἱ Ὑδῆνθῃ;,᾽ 

“Βουβα οὗ Εἰμητηοη᾽ (1 Κ. γ12 7υ. οἷ τ 58. ς᾽ 41.2.2 Κ' ςἾδ), ἀηά 18 
υϑεὰ ςοἸ δον ε!Υ Πεγα, ἱπουάϊηρ 411 (ἢ βῃσίηθβ οἵ Αβϑυχίδ οἵ, δ 

ἰΙεαϑὲ, οὗ Νίπονθῃ. Ὅῆδ ἀεβίσυςοηῃ οὐ ἀδρογίδιίίοη οὗ ᾿τῦαρεβ δηὰ 
(ἢ6 ἀδβεοσδίίοη οὗἨ (θπρ 165 γγὰ8 [ῃ6 ΟἸδιΟΠΊΔΙΥ Ρτοσδάυζα οἱ (δς 
Αϑϑυτίδῃβ8 δηα Βδρυ]οηΐδηβ ἰονψασζά (ἢ6 ροάβ οὗ οοηαυεγεα ΡΘΟΡΪ65 
( Κ. 185 5. 52)ς"; οὐ. ὙΑγίοσ Ογ πάεσ οἵ δεπηδοῃερ, οο]. Υ, το; 
δηα (ἢξ Ἰειίογ ἴσο ἰἢς [εν οἱ ΕἸορβαμηθ ἰο Βδαροδϑ, ᾿ἷπη6 14, 

8 80 6. Κ. ϑίγυοτδεοα. {80 Νεν., Ἐοδβοῦσ., Ηἱ., ΚΙ. 
Ζ 8ο Ρυ., Ηά.. ἢ 90 Κα., Μίεδ.. 
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ΨὮΙΟἢ (ε5 68 ἰο 5' τα 7 οοπάυςοϊ οἡ 6 ρΡατί οὗ ἰδ Ῥοχβί 5). 
ΤῊϊ5 ψγὰ5 ἴῃ6 τηοβί οοηνίηοίηρ ονίάθηςς οἵ ἴῃ6 ρΡονγε τ 655 655 οἱ 

(δε γοάβ ἐῃυβ ἱπϑυϊο. Αϑϑγυτία 15 ΠΟΥ ἴο 50 Εε ἴῃ Βοῦ οὐ Ρεῖ- 

800 ἴῃ6 Ὠυ Δ} 586 ὯΔ5 50 οἔΐεη ἱπῆϊςίθα ὕροη οἴμεῖβ. ΕῸΣ δὴ 
Θμυογδ οη δηὰ ἀεβοσρίίοη οὗ ἰΒ6 γοάβ οἵ Αϑϑγτῖδ, νυν. Μοστσὶβ8 

]αβίσονν 5 Κεϊρίοη οΥἹἩἨ Βαδγίομία απὰ ΑΙ Ξεγγία, ὈΡ. 188-234.--} 

ὩὉἾ νιαζε ἐλν ργανε α ἀϊδπομποιν) Εοὸτ “ αἀἰβῃοηουτ,᾽ ΑΗ τεδὰ 5 “ὶ}!ὃδοὰὺ 

ἃτί ψνόογίῃ 655"; θυΐ ἃ οῇαγρε οὗ ΠΡ 655, {Γἰν 4} ΟΥ ννοσ Β] 6550 658 
ΒΘΘΠ15 ὨΔΙΑΪΥ ἰο ἀο υ5(ϊςε ἴο ἴδ 6 Οὔς6 Ταϊρἢ Ὑ Αϑϑυτα. Νογ ἰ5 
(ἢε εχργεββίοῃ Κτηδ Κα ΤΥ ρσανθ᾽ υϑοὰ οἰβονῆογα 85 ἴῃ6 σαυϊνᾶ- 

ἰεμΐ οὗ “ρυΐϊ ἰο ἀθδι} οὐ “Ῥυσγ [Π66᾽ (σ΄. 16. γ3 ἘΖ. 3.255. ,0..Ὁ.Ψ 
Α5 εῃπηοηαεά, ἴῃς ἰεχί τηδγκ5 ἴἢ6 οἰ πμηᾶχ οὗ πιἰϑίοτίυηα ἔοτ Αβϑγγίδ, 

ἴῃ [δὲ ἰηϑίοδα οἱ θείην Βεϊὰ ἰῃ ΠοηΟυΣ δἰΐζεσ 586 ἢ85 οδδαϑϑὰ ἰο 
᾿ἶνο, (86 ΤΣἸΘΙΠΊΟΙΥ οὗ ΠΟΙ 15 ἰο ὈδΟΟΙΩ6 δὴ οσοδϑίοῃ ἔογ ἱπ5}} δηά 
ΓΕΡΓΟΔΟἢ (σ΄. 15. 145. 3297.-- 25. Α «Παϊεγεν σοριος τ ἀραΐμεὶ ἐδεε; 
σμαγὰ ἰδὲ γαηιῤαγῇ Ἐστ ἰοχί, υ. ἡ.. Δ Ὧδ5 “ἃ 5βοδίίεσεγ᾽"; ἃ 5 'ρῃϊ 
σὔδηρα ἰηῃ [ἢ νοννε}5 γί! 58 (158 θαδίίοσ νογὰ; ζ΄. 16. ςα. ΝΙΏΘνεἢ 
5 ον ἀδη]γ δααγεβθθα ἤογοῖ δηά Ἂοδ]] θα ἴο ἀείεηα Πεῖβοὶξ ἀραϊηϑβί 

Οὔ6 ΨὮῆΟ ΔΡΡτΎΌδΟΒ65 ἴο ὈΥΘΔΙ ἀντ ΠΟΙ ΤΩΙΡΏΥ ἴΟΎΤΟΓΒ δηα γγ4115. 
ΤὨΘ Ρῥγορβοῖ 85 5οῖὴβ ἴοα Οἰθδ Υ ἰῃ τη; (86 ἰἀοη ἰβοδίοη οὗ μἰπὶ 

8458 νᾶτὶοα ψ 1} αἰ ογθηΐ ἰηίεγρσείεσβ. δ [{ 15 ὉΠΗΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴο 50Ρ- 
Ῥοϑε ἰμδἱ δε δὰ δὴγ ἱπαϊνίάἀυδ) ἰεδοῦ βρθοϊ πο} } ἴῃ σηϊηα; ἢ.19 
Ἰδησιᾶρεα οδῃ Θαϑῖὶν 6 τγοίογγοὰ ἴο 6 ἀοβίγου ρ ΔΙΤΩΥ 85 8 ψνὨοὶς; 
ποίπίην οογίδίη οδ μῈ δ]ερθὰ βεγοηὰ (8 85 ἴο ἢϊ5 τηδδηΐησ. Τῆς 

ΡΓΟΡΔΡΙγ, Βούγανοσ, 18 (μὲ 6 Θροκα ὕροη δε νεγρὲ οἵ 86 ἤπδὶ 
οδιηραίσῃ οὗ ἰ8Ὲ Μοεάδββ δραϊπϑδί Νίπανεῃ, 1 ἱπάθοα 1ξ δα ηοΐ 
Αἰγοδαυν θδϑϑη ἰἸηϑςυϊοα; νυ. Ιηἰτοάἀυςοπμ, ΡΡ. 277... [πῃ ἰδαΐ ος856, 
Βα ΠΔΥ δᾶνα ἰηἰοηα δα ἴο ἙοΠαγδοίοσίβα σγάχαγεβ ἃ5 “6 ὨδιτΆοΊ,᾽" 

4 ΟΥ δεῖζίεν, ἰΒ ἴδ τενίδεα δ ἃ οπ]δγχοὰ εττδα εὐϊίοι, νοὶ. 1, 201-243. 
Τ Εογ δὰ ἐ]Ἰυςιγαίοα οὗ ἴῃς δογὶ οἵ (ἰηα Ναβυῦ δδ5 ἰῃ τοϊπὰ, εἰ. Αππαὶς ὁ} Α εἰ ινδαμ ῥα, 

ΝῚ, γ)γο 1.: “Τδοε πιδυϑοϊευπΩ οὗ (δεῖν Κίηφοε, (6 εατίίες δηὰ [δῖον οὔες, Ἡῆο δὰ ποῖ ἐεδιοά 

Αβδιιγ δηὰ 1δῃϊδσ, τὰν ἰοσάς, ουΐϊ δὰ δε Ὠοκίδε ἰο ἴδε κίε πὶν ἰδίδετε, 1 ἀεκίτογεά δηὰ ἰδἱά 
τλϑῖς δη ἐχροδοὰ ἰδεπὶ ἰο ἴδε δῦ. 1 ἰοοὶ ἐμεῖς θοῶςβ ἴο Αβδβυ.; 1 ξᾶνε (δεῖς βῃδαες 0 γεροδε 

δηὰ ἀορείνεά ἰἰοπὶ οἱ ἐποὶς ἰοοά- δπὰ ἀτπκ- οἨσοτίη κε." 

1 ΜΔ εδγίϊον ἰπίογρεοίεις τῆδκε Ἰυάδῃ ἴδε δά άγοδθες; δο ΑΕ. ΚΙ., Κα. Αὐδζ., ϑδηειΐυ, 
Ἀδῖῆς, ΜίςοΒ., Ηά.. 

ἃ Νεδυςπδάγοσζασ ἰ5 ἴδε Ἵποίοο οὗ ͵ εσ., ΑΕ. (ἱ., Νεν., Βδυετς, ΚΙ., Οἵ. Ὁ γεῖ ὑτείοσβ Ογτι; 
ἃ. ἀεοξάδα ρου ϑοππδοβοσ; τ δῖος Αγῦδοεα ἰ8 δεϊεςιοά Ὁγ ΜὶςὮ., Ογάχδγεα ὉΥ το. δὰ Μδιι., 
Ρηγδοείοα ὮὉΥ Ἐν. δηὰ οἴδβεῖ δῖε βδίἱεδοὰ πὶ ἴδς Μεάο- (διε δον; ἐ. ς. Εἰς., 7υ5., 

ΤὨεΐπον, ϑίγσεῃεες, Ηἰ., δὰ Β:.. 
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Γ “᾿ϑδδίίεσογ᾽"; ο΄. ([ς ες 1.485 “Μδοοδθβϑουβ.᾽"-- αἱοἶ τδε 
χὐδι ὅγαοσε ἐδε ἰοὶπδ; εἰγεπρίπεη ηρ᾿ ἰο πε οϑῆ το] ]γ, [ἢ 6 

Ρτορδεῖ υγρεβ ΝΙπονϑῇ ἴο ἴ8Κ6 Ἔν ρσοοδυζίοη δηὰ τη κα [86 τηοβί 

(ποτοῦ Ρτεραγδἤοῃ ἴοσ 8η οβεςοῦνε τγεϑἰβίδηςα ἰῃ ἴῃ 6 ΔρΡΡρσοδοῆίηρ 
βίερε. Τα 08]] 18 ποῖ 580 σῃυςἢ ἔοσ ΟἿ ΕΓ ΡΓΕΡΑΙΔΏΟΠΚ ἃ5 ἴοσ ἃ Καγ- 

πρὶ ὕΡ οὗ (86 ΞΡ Π|5 οἵ ἰδ Ἀεβίερεβα ἴο [86 ἰρῃαβί ρἱ τ ἢ; [Π6Ὺ ταὶ 
Ἔχαθῖ: θοΐἢ “ΟΣ ργοννοβ5 δηα στηϑηΐδὶ ἱπίγερ αἱ γ᾽} Ὲ τ΄. Α;. 

2 ΝᾺ. 21, ψῇοσα ἃ βἰδία οὗ πλϊηαὰ ὄχδοῖ (86 ορροβίίε οἱἨ [815 15 
ἀερίεϊοά. 

ϑισ. ΠῚ ἀοβοσῖραβ [ἢ 6 ἔοοϑ᾽ πηροίπουβ δἰΐδοῖκ ἀροη ἴδ οἰΐγ.--ΩΑ". 
Τῆς σλϊεϊά οὗ ̓ ς τυαγγίογς5 ἐς γεάάφηο] ΤῊΘ ῥγοηοῦῃ γοίεγβ ἴο (86 
ἱηνδαϊην ἴοα ὈΓΟΥΟΌΞΙΥ ΡΟΙΞΟη Πα 845 “6 5ῃδίζεσεσ,᾽ σϑίμοσ ἴἤδη 
ἴο Ὑδμθΐ οσ [Π6 Αβϑγυτίδη Κίηρ. 1 Τα ἰδηρῦαρε οἱ [6 νεΓβῈ 8ἃ5 ἃ 

ΨΏ0]6 15 συ (ἢ Ὀείίοσ βυϊίοα ἴο [86 δοίίοῃϑβ οὗ [6 Ὀαβίορεγβ (ἤδη ἴο 

ἴῃοβα οὗ 86 Ὀεβίερεα. ΤΤῆα γεάῃθϑϑ οὗ (ῃ6 58161ἀ5 ἢΔ5 Βδδη νᾶτὶ- 
ΟἾΒΙΥ δοςοοιυῃηίρα ἴογ; 6. ρΡ. ἃ5 ἀυς ἴο δα ἔδςΐ ἰῃαΐϊ (ἢ6 5816145 ΕΓα 

τηδαε οὗ ροϊά,ὃ ἃ ἔδοϊ Μ Ἐ]Οἢ 18 ΟἿ Ὠγροίοϑίβ, μόύγενοσ, δηα ὃχ- 

(ΓΕΔ ὑΠ]}Κοὶγ δἱ ἰηδί; οἵ ἰο (6 Ὀἱοοά ἰδδί ἀΠρΡΡαα ἴγοτϊῃ μοι, ἘΡ 
ΒΟ ψουϊὰ ΡτοῦδῦὶΥ 6 ἀοβοθοα τ] σλοσα Ὀγθοϊβίοη (ο΄. 15. οὗ 
635 Εδν. οἷ); οἵ ἴο ἴῃ δηοϊηξηρ ογ ἁγίηρ οἵ ἰδ ἰοαίθογ ἰδοΐηρβ οἵ 
1Π6 5} 1614 5 (15. 21 2 5. 133) :}7 οσ, ρΡεσῇδρϑ βοίζεσ, ἴο [ῃ6 τεβδθοῦοη οἵ 
(ἢ βυῃβῃϊηδ ἔτοιῃ ἰΠ6 το 5} σΟΡΡΕΟΓ βιγδος οὗ ἴῃ 5816145 (1 Μᾶς. 

655. 705. 4,1. Χ"ἱ, 12, ὃ 5).11--ΤῊε πιθη οὐ νερἣὲ αγε εἱοίλμιοά ἐπ δεαγίοῖ] 
ΤὮ15 ϑθαῃβ ἰο ἢᾶνα Ὀδθθη [6 ομασδοίοσιβς οοἱοιῦγ οἵ [86 Βα γ]οηΐδη5 

(ΕΖ. 23. δῃά Μεαάοβδὲ ἰῃδὶ οὗ ἰδ Αβϑυγδηβ νγὰ5 δίας (ΕΖ. 22" 
275 ἴ). ῬΌΧΡΙΕ δηὰ το ἰβῃ ραιτηθηῖβ ΤΕΓῈ ΨΕΓΥ ΟΟΒΙΪΥ; ἤδησα 8 
οὐδ]εςοηῃ ἴο (8]15 ἱπίοτρσοίδοι οὗ 6 ψοσαὰ ἃ.1568 ἰὴ [δι κυ ςἢ ρδτ- 
Ιηθηΐβ ψψου]α βοδσοοὶγ θ6 ψόοσῃ ΟΥ̓ Δ ΘΠ ΕἾΓΕ ΔΙΤΩΥ. ΤὮΓΟΘ ΜΝ ΑΥ5 οὗ 

οὈν!δίίηρ [ἢ158 ἐπ συ τᾶν Ὀ6 οοηβίἀετοα. ΤὨδ Ροβϑ 1 Π 1 οὗ νᾶ- 
Του ΟὔΘΑΡΕΓ ρσδάθβ οὗ ροοάϑβ σηυβὲ Ὀ6 τοοκοηδα ψ ἢ ΡΕΚ τῆς νἱεὲῖν 
[αἱ ὈΪοοά-ϑἰαἰηοα σαιτηθηΐβ ἀγα τη δ {7 15 ποΐ σςοηῃδβἰϑίοηϊ ν ἢ [ἢ 6 
ἰηϊετρτεϊδοη οὗ ἰΠ6 Ραϑϑᾶρα 845 ἀδβοσὶ ίηρ 86 Δρρϑάγδῃςς οὗ [ἢ ἴοβ 

4 Ὁν.. 1 Η|.. Ζ Οονίνα Ογτῖ, Τβεοάογε οἵ Μορδυεβίία, Ηδρ., εἰ αἱ.. 
ᾷ ΚΙ. φᾷ Οτοίϊυ5, Αδδσ., [πὸ., Ηδ]., Ηρι.. Ἠ Ηά., Ἀαν.. τὶ ΗἸ., Ον.. 
ἃ ὁ Ῥοϊυχ, ΒΚ. 1, 13, 5 Υ8: χαρέγης, Μήδων τι φόρημα͵ χὐῤθύροξ, μεσόλευκος χιτών, (ΟἿ. 

ἴδε εἰδίεπιεηϊ (εἰϊοὰ ὃν Ὧτ.) ἔσοπι Χεδορδου᾽ 5 Ογγοῤῥαάία, ΥἹ, ἱν, τ, τ8δι 86 Ῥογβίδῃ δι οὗ 
δε γουπροι Ογτιϑ " Πδοηπεαὰ υἱοὶ Ὀτοῦζε δηὰ αἰεαπιοα τί οτίτπηβοῦ τα δ τν οἱοαϊκα,᾽"" τς ἢ 
ἴδεν μαὰ ονιλίηςεα ἔτοσ ἴδε Μεάεβ. 
πὰ μὴ Η.. ΠΤ Οτοξυς, Αδαγ,, 7ττὰ., α!]., Ηρι. 
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δείογο ἰῃ6 Ὀ4ι|6; ψ Ὦ116 [Ώ6Γα 15 ἢὸ ψδιτδηΐ [ΟΣ βυρροβίηρ ἴδ ἴοστα 

“ηρῃ οὗ ἱρὮ ς᾽ ἴο ἀεβίρηδία ΟὨΪΥ [ἢ Ἰεδάεγβ οὗ (8 ΔΙΤΩΥ 85 θείην 

ΔΙΓΑγΘα ἰῃ σοϑίν ταὶτηθη  Κ --ί 6 (οτ5 ““ΨΑΙΙΤΙΟΙΒ᾽ δηά “ΣΡ Ὦ 
ΤῊ 5661 Ὀοΐἢ Αἰἶκο ἴο θ6 ζϑῆθσαὶ ἱῃ Β0ορῈ δηὰ δαυϊνα]θηΐ ἴο ““50]- 

ἀογβ᾽ οὐ “βρῇῃϊοιβ." ΤῴὍὌΠὲ οοττθοίῃ688 οὗ [86 τοπάοσίηρ “ ΟἰοίΠοα 

ἢ ϑοδηος"" βθοτλβ δϑίδ Ὁ ]5η 6 ΟΥ̓ 186 ῬάΓγ8}16115π| ψ ἢ “τοα- 
ἀδηθα,᾽ ποῦν ϑίδηαίηρν ἰδ αἰ συν ἰξ οετβ, (ἢ ἔδει (ῃδῖ 1 15 (ἢ ς 
ΟὨΪΥ οσουστγοηοα οἵ [ἢ Ϊ5 νογῦ δηά (ῃς νᾶτδηΐ τοδαϊηρ οἵ ᾧ Ὁ, νυ] οἢ, 

ΒονΟΝΟΣ, Βαγαϊγ {υγ}]15}.65 58 015[ΔοίΟΥΎ 5656 ἢ616.---Πἶζοὸ {6 βαρ 

οἵἉ ἰογελε5) ΤἬΘβ6 ννοσαβ ἃΤ6 ΔρΡρδσθΏΓΥ ἃ ρἷο585 ὩΡοη ἰῃε Γάσα δηά 

ἀ!θου ψοσὰ ψῃϊοἢ Ὀσθοθάθβ, ν]Ζ. “οἰοίΒεά ἰῃ βοδιίεῖ. "7 ΤῊ]5 15 
ἱπαϊοαιοὰ οί Ὀγ [86 αἰ ου Ὑ οὗ σοηηοοῦηρ [6 πὶ ἡδίυσα! νῪ ἢ 

τὴς 1ο]]οννίης ψοσαβ δηα ὈΥ (Π6 ἔδοὶ (δαὶ ἤδη [ΠΟΥ ἅγα σειηονϑά, 
(86 ᾿ἰπ6 Ὀδοοσηθ5 οὗ ποτὶ ἰδσησίῃ. ΟἱἁἨ ἰδὲ νᾶτίουβ δἰϊοηρίβ ἴο 
Ἔχρ δίῃ ἴθ ἰη σοη) ποίου ἢ (6 ΟἸ] ον ηρ τοσάβ, ποηΘ οδῃ 
τηθοί τὶ σοηογαὶ ρρσοναὶ. ὙΉΘΥ ἃγα Θαυ Δ }}Υ υγάξδηβοσηα ἤθη 
Ἰοϊποά ψἢ [ἢς ῥτγεσεαάϊηνς νοσάβ. ΔΗ͂ ἰ5 ὑγδοῖοα!ν ὑπ γϑηβὶαίδ- 

ὈΙΣ ἘΝ. “θ458 ψ τ 5661 οΥ “δῖε ψ  ἤχα οἱ 5ἴ66}᾽ σοῃηηθοίβ 

Τὸ νἢ δὴ Αταρὶς δηὰ ϑγηδς ψοσὰ τ "βίβεϊ," ἔγοσῃ ἃ βία} γ τοοί. 
Βαυϊ ἰἰ 15 ἀουθ] 11 (Εἷς 15 ηοὶ ἃ Ἰοδῃ- νοχὰ ἴῃ Αὐδθὶς ἔσοηι ἰΒς Ῥεσ- 
βίδη ὃ δηά 1 οὗ Ῥεγϑβίδη οτἱρίη, 115 ΟὕΓΓΘΠΟΥ ἴῃ (ἢ6 Ἡεῦτον οἱ Να- 
018 ὉΠῚ6 15 Ὁ] ΚοΙγ. ΠῚ ἰδ 6 τεδαϊηρ ““βέθε! ᾽ Ὀ6 οσοττεοῖ, (Π6 δα 516ϑὲ 
Το ἀδγίηρ 15 ἾἾΚΕ ἤγα 15 6 5ἴθεὶ (οὗ ἴδ σμαγίοί)." ΤῊ Ϊ5 ἰ5 ποῖ, 
Βοναονοσ, ἴο ΡῈ υπάρτϑίοοα 858 ᾿τρ γἱηρ ϑογίμοα ἙΠασοίβ, ΡῈ [ΟΣ ϑυοἢ 

816 ποῖ σϑργοϑοηΐϊθα δΔηυ ΘΓ Οἡ Αβϑυσίδῃ ΣΟ ΤΠ ηΐ5, ΠΟΥ (ΕΓ- 

(Αἴ η]γ Κηόνῃ {1} [μ6 της οὗ Ογτυ5, ἰ[ἢς Ὑουηρεσ. Αἰτοουγοαά οἤδτ- 

ἰοΐβ νου δἰ (ῃς ἀεβοηροη. Τῇ ψ8Γ-οΠδιοίβ οὗ ἰῃ6 Αβϑυσίδῃ 

Κιὴρ δηὰ ᾽ἷ5 ΠΟΌ]65 ψ σα σονεγεα 1 Ρ]αΐεβ οὗ ΕΙΡΏΪΥ ΡΟ] 56 
τιοίδὶ, 7 (86 βδβἢ οὗ ψῃοἢ 1η (86 5} Πρῃϊ ταὶρἢϊ ΜΝ 6}} Βα Πκεηθά 

ἴο ᾶγσχθ. ΤὨΘ σδδγοίβ οὗ [Π6 αἰίδοκίην Μϑα65 ἃσο, οἵ οιχβα, γείεσσοὰ 

Φ Κρ, αἱ αἱ.. {90 ΒΡ.. 
Ζ 1ἰ ἰ5 αίνοῃ ὉΡ 858 Βορεῖοβα Ὁγ Ὦνε., θᾶν., ΟΑϑιω., Μασιὶ, Ὦσγ., Κδυ.. 
ᾷ 90 ϑιεῖ.; [Δρατάς, σεταηεηεῖε Αὐδπαμάϊμηζεον, )ς. οἰ. Νδ. ΖΡΟΔΜΙ͂Ο. ΧΧΧ, γόρ; Νον,.. 
“Δ Ορπγα Ηϊ.. 1πη. (Ρ. 167) ς8}}5 διἰοπίου ἴο ἴλ6 ἔδοῖ δὶ Χεοδοόρδοῦ ἐπ βενογαὶ μΡϑιδαροδ 

οὗ ἴδε Ογγορασδία Ὠλπιες Ογτυβ 85 ἴῃς ἱωνεηίοσ οὗ ἅρματα ὠπλισμένα, Ὀυϊ ἴδὲ ἴδε ἔτεὶ τεῖ- 
Ἔσόῦοδ ἴο ἴῃς δεῖ] υδὲ οὗ βοεγῖδε-ὑεδῦπε ςδδσίοίβ ἰβ ἰπ οοαπῃοςίοῦ πῖ τὰ ἴδο Ὀαιϊς οὗ Ουδαχα 
(4οΣ Β.0.) ἴῃ Αἀαδαξές, Ἷ, 7, Δ 1, 8. 

ἩΊΥ. ΚΙείοπιδη" 5 4 ςεγγίαη ϑομίριαγες ἐμ δε Βρέ τὰ Δέμεομοι, ῬΊαῖοΑ οὐ --οἰϊ, ἩτΒετα ἃ στο] ϊεί οὗ 
ΘΕΏΔΟΒΟΣ βδονη ἃ ὙΔΙ- δυο Ὑ [ἢ 80 εαγυοκδοὰ σηεῖδὶ οονεσίη. (ΟἿ. [ττ|.., ΡΡ. τόν .. 
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ἴο; θυΐ 1ἴ 15 ργοόῦθδῦϊε [ῃδι [ΠΥ οἸοϑεῖν σοϑοτα δ]6α {ῃΠο5ς6 οὗ ἰῃ6 Α5βγτ- 
14η5.-- ἴεν τὴ η»ιαΐε γεασν ἰδιε ἐπμαγίοίς οη ἐπα! 4α}] 4 ς4}}5 ἴογ ἴῃ 6 

τοηἀεγίην, “16 ομαποῖ οἡ (ἢ ἀδγ οὗ 8 ρσεραγαίίοη,᾽ ν ῃ] ἢ τιϑὲ 
ἴῃ 5016 ΨΑΥ δ6 οοῃποοίρα ψ 1} ἰ86 Ρτεσεάϊηρ ρῆγαϑο. Βυΐ ψῃδί- 
ΕΥΟΙ ΙΏΔΥ δὲ 5αἰάὰ οὗ (86 το ΠΟ ΒὮΪΡ οὗ ἴῃς ὕνο ρτεσεάϊηρ ψοσαϑ ἴο 

(818 Ρῇγχαβα 85 1 ἰ5 ἰῃ Δ, σογίδιὶυ “οη [86 ἀδγ οὗ 118 ρχερδγαίοη 

5 ἃ Γαίβεγ ἰΔπ|6 σοῃο] βίο ἴοσ ἃ βϑεηίεηοα ἰμδὲ βίαγίβ οἱ νυ (ἢ 50 
Τα ςοἢ νίρουτ. Μογρονοσ, ἴῃ ἰηβηϊνο οοηδβίπιςϊ οὗ (δε ΗΪΡΗἿ] 5ἴθμη 

οὗ 712 5 πβούβεγε εἶβε φίνβη (Π6 ἱπίγδηβί εἶνε οσ ραϑβίνε ἔοσοε ἰηνοϊνθα 

ἴῃ (86 τεπαάογίηρ “Ρσεραγδέοη,, νβεῖθογῦ ἴῃς 5 θὴχ “ἰ15᾽ τεῖεσ ἰο (ἢ 6 

ΜΟΓα “ΟΒατίοι᾽᾽ ΟἹ ρὸ ἔυσίμοσ ὈδοΚ ἴἰο ἰμ6 “5ῃαίίεσοσ᾽ οἵ ν., Νοῖ ΟὨΪγ 
80, θυΐ ἐξ (ἢ]5 ἰηδηϊᾶνα σοηβίπιςί 6 Ροϊηϊεα 85 ἃ ρΡὲ., 24 ΡΕ15. Ρ!]., ἴ". 

ΟσςΠΡὶ65 [ἢ6 5816 ΡΪδςε ἰῃ 115 βε;ῃθηςε δηἃ ἰ5 ἴῃ Ἔν οἴ οὺ σεβροςῖ 
ΡΆΓΔ1]16] ἰο 86 νοῦ οὗ (ῃ6 Ἑςο-ογαϊηδία οἶδυβθ. Τῆς αἸΒΠου Ὑ ἰη- 

νοϊνοά ἰη τοηδοσίην ὩἿΝΞ ὉῪ “ἴῃ (δαὶ ἀδγ᾽ εχίβίβ αἷϑο ἰὴ 78. τ3ἷ; 
ἴῃ Ὀοί οΑ565, εἰἴ ον [86 ἀτίοἱς τηυβὲ θὲ ρίνεη (ῃς βίσοῃρ ἀειηοη- 

Βίγδῦνο ἴοσος ψὨϊοῆ ἰξ ϑοιῃ 68 45 Οἵ, 1 1655 ΚΟ] οοά, δ" 

τυ 6 ΒῈΡΡοβεά ἴο ἢδνε ἀτορρεβὰ ουῖ οὗ (ῃς ἰεχί δ ἃ ΟῚ ΘΔ Ὺ 

ἀείς."--Α4 πόθ μὲ ομαγρενς τυ ἱγοριδ 6] ἐ. 6. ἰὴ 6 ὨΙΡἢ-Βρ τ ἰοα τπνᾶγ- 
ΒοΟΙ565 ΜΠ αυϊνεσ ψ]Π οχοϊειηθηΐῖ, δαροῦ ἔοσ ἴῃς ἴγαγ. ΤῊ Ϊ 
ΤΟΙ οΠηρ ἰ5 Ραϑεὰ ὕροὴ Φ. ΜΑ [α5 ““σγργεββοϑ᾽" ἴῃ ρῥΐδος οὗ 
ἐ ΒΑΥροΓβ᾽"; [815 15 υϑΌδ}}γγ ἰάθη ἴῃ ἃ ἤριιγαῖδννο 56η56 85 ἱηα]οαίνα 

οὗ ἰδῆσθϑ ΟἹ 5ρΘΆΓ5, 50 Ἅοδ᾽ Ϊβδὰὶ θδοδιιϑε οἱ {εἰσ νοοάθη βῃδίβ, 275 

το ἰοίο. Αραϊηβί [815 ἃσὰ (ες ἰδοκ οὗ Δὴγ Ρᾶγα οὶ ἰηδίδηςε οὗ βοἢ 

υδᾶρα ἰῃ Ἡδρτον δηά δε πη} 6] ]Ποοά οἱ ἃ τείθσθηςθ ἴο 5ρϑᾶσβ ἴῃ 

[η6 ταἱαβί οὗ ἃ βεηίδηοα οἰ βοσινίβα ΠΟΙ  σοηοοτηθα ΜΝ] ομδγοίβ 

δηα {ΠΕ δαυϊρτηοηί. Ὑῆὰ Οτεοκβ δηα ἘοπΊδη8 δ ρ] ογθα [ἢ Ϊ5 
ἤσυγε, 1 δυΐ 1ξ ἰ8δ ὑπ Κποόννῃ ἰο ϑειαϊῆς ᾿Σϊεγαίατε.---ὅ. Τὴε ομαγίοίς 
“ΟἹ ] γαρε ἰο απὰ ὕο ἐπ {16 βεϊάς, ἐδμεν υυἱῖ! γμδρ κἰίπεν αμὰ ἐπ }6» ἐπ 

ἐλ ςῥαοίομς ῥίαςε5) (Οἵ. 76. «6. Τῆς νοσαβ ἤθσα τοπάογεα “ Π6|45 
δηα “᾿βρδοίοιιβ ρ]δοαβ᾽ ἃΓὲ ἰγϑαυθητ]ν ΔΡΡ]]οα ἴο (δας 5ίγθοεῖβ δηὰ 
Βαιδγοβ  Ὠη ἰῃ6 νν4}}5 οἵ οἰξἶεσ; ΐ (815 15 ποῖ αἰνναγϑβ ἴῃ 6 ςᾶ56 

(ψ. 10. ς.5 187 Ῥχ. οὐ 2,437. Ἐερίοῃβ ουϊδίάς οὗ [ῃ6 οἰ 56θ τὰ 
τοαυϊγεα Ποτὲ Όγ ἴῃ οοηίεχί; [86 ἰαηρίαρα οἵ [18 ν6ῦ56 1156} ΠΊΟΓΘ 

ΠΑΙΌΓΣΑΙΥ οἰδγαςίεγϑαβ ἰῃ6 σοπάπςοϊΐ οὗ ἰΠο056 ΏΟ γα οἡ [86 ουϊ5146 

46,6. ΒΕ. Μοοτζε οἡ ]α. 1315 ἰη 700... 1.80 (]., Ηἰ., ϑ8ις., Ηά,., εἰ αἱ.. 
Φ Ε. ες. 1 αά,͵ ΧΙΧ, 38γ--329οο, “Ἐπείά, ΧΙ, ὁδγ, Ἡεείοά, δομ. Η εσς. 188. 
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οὗ (Βε νγ48115,» (28 (δαὶ οὗ ἴῃοβ6 τη. ὙῊΘ οοσηραγίϑου τ] ἢ 
ἰοΥ ἢ 65 δηά ᾿ἰρῃίηϊηρ τηδας ἰῃ ἴμ6 [ο]]ονίηρ ᾿ἰΐηα 15 βυσροβίννε οἵ 

ΔηΥ Πρ ταῖθοσ [Ώδη [86 ἴεττοσ οὗ {ῃ6 ἀείοαδιοα; 1 πγυϑί Βα ἰηϊοεηἀοὰ 
ἴο ομαγϑοίοσίιβα (6 σῃονεϊηθηΐβ οἱ ἴΠ6 σοῃ θυ δτγ. Ηδηςθ, 
1ϊ οδῃ ὨΑΓαΪν θα 5Ξδ]ὰ (δὶ ΨὮ1]6 ἃ οοηϊοβὶ Βοΐοσο (ἢ 6 νγ41}5 οὗ (ἢ οἰ 
58 Β6ΓῈ σεργοβοηίθα, γεί ἴῃς ἀεἴ81}5 οἵ ἴῃς ἀεβοσριίοη ΔΡΡΙΥ ἰο [ἴῃς 
ΤΩΟΥΘΠΊΘΉ 5 οἱ ἴῃς νη αυ 5η6α, 7 ταίβου ἰΒδη ἴο (86 οὗ [86 νἱςίογϑβ. 

ΘΟΙΊ6 ἰηϊοτρσείεσθ ψοῦ ἃ Ρ]άςοα (86 βίγυρρίς ἰῃ ὁπ6 οὗ {86 βιδυσθ8 

οἱ ΝΙΠονθὶ, ουϊδῖάς οὗ (6 ἔογ  Ποβ ἤθη οὗ (Π6 πηδίη οἰ(γ;8 θυΐ (8 
“ἐβίγθοίβ᾽᾽" δηα "'βαυδιοβϑ᾽ οὗ ἃ βυ δυγΌ τὲ {{πΠ| Ὀδιίοσ δά δρίθα ἴο 

ΠΑΥΔΙΓΥ ΤΔΠΟΘΌΥΤΓΕΒ ἤδη δῖα ἴῃοβα οἱ (ἢ οἱ 1156}. ἘΚ--- ΚΤ λον αρ- 
}εαγαποε ἐς ἰἶκε ἰπαΐ οὗ ἰογοΐεδ; ἐλιδν ἀαγί αδοιμ ἧκε ἐρ᾿ πὲ) ΤῊΘ 
ῬΓΟΠΟΙΏ5 Γεῖοσ ἴο ἴῃς σματίοίβ οὗ δε Ὀσενίουβ νεῖβα, ποί ἰο [86 8615 
8η4 ορδῆ ρῥἰδοιἊβ, [7 ποῦν ϑιδηάίηρ [ἢς ἔαοϊ (Πδἰ [ἢ στασησηδίςδὶ 

Βοπάοσ οἱ (δα ϑυδῆχ ἴῃ ΑΕ ὑὈτγίηρϑ ἰἴ Ἰηΐο ἀρτθοηθηΐ τ] ἢ “ΟΡ ΘΏ 
Ρἰδοεβ᾽"; ν. ἡ. ὙΤΒε δπιουγεα οδασγίοίβ ἀδβῃϊηρ ΕἸΓΒΟΙ δηά ΓΙ Π6Γ 
ἴῃ (6 Ὀ]αΖίηρ 5 Πρ ϊ τὰ συρρεκάνα οἵ ΠΡ ληρ Ηδϑῃ 65 θοίἢ ὈΥ͂ 
(πεῖν βρθοά δηὰ {μεὶσ Ὁ: δηςα.---ὅ. ᾿ς ϑδωρηποης πὲς ποῖος; ἐμὸν 
ἔαζε εοημηαηα οἵ ἐπεὶν οονεῤῥαπίες (Ὁ)] ΤὮδ οουγϑο οὗ [βου ρῆϊ 566 Π|8 

ἴο τεαυΐστα ἰδὲ (15 νεσϑα θὲ ἱῃἰεγργεῖθα 85 δρρι γἱηρ ἴο ἴῃς ἱπνδαθγ 
δηὰ ἰῃς ἴογοθαβ ἢ6 υγρὲβ8 ἔογνδγα ἴο (ῃ6 δἰίδοκ ὕροὰ ΝΠ νυν ἢ 1} 

Μδηυ βοβοΐδγβ, δοννενεσ, ἢᾶνα ὑσείοστοα ἴο ἰηΐεγρτγεῖ ἰξ 85 ἀθβοῦρ- 

ἄνα οὗ (6 Κίηρ οἱ Αβογτίδ δηἋ ἢΪ5 διτην δ ψὮ1|6 οἴ Βα β γεΐεσ (88 
ἢχβί ρατὶ οὗ [6 νεϑῦβα ἰο [ῆ6 Αβϑυγίδηβ δηά ἴῃς ϑεοοηὰ ἴο ἴῃς ἴη- 
νδάεις. ΒΚ ΤῊΘ οδιι56 οὗ (8 Ὁποογίδ! η[Υ ἰ5 νοἑο] ἀ: (4) ἴῃ ἰᾶοκ οὗ 

ΔῺΥ 500]6ο ἴον 27" ἴῃ [Π6 ἱπηγηοαϊαίε σοηΐοχέ; (Ὁ) ἰδ6 πηδδηίΐηρ οὗ 

δ)". ὙὨδ οδ]εςοῃ ἰο ἰῃ6 Αβϑυτίδη Κίῃρ 85 ἴδε βυδ)εςί 15 16 

ἴαςϊ (αι ἴΠογα ἢ85 Ὀθθη 20 ῥγεονίοιβ 8]}υίοη ἴο Ηΐτη ἢθσε, δηὰ ἢ6 
οουἹά βοαγοοῖὶγ θ6 ὑσουρῆϊ ἸΡροπ ἰΒς 5οθης ψἱϊδουΐ Βεΐηρ ἀΘ θη 16} Ὁ 
Ῥοϊπίοά ουξ ἰῃ βϑοηῆβ ΨΥ. Οἡ ἴῃς οἴδεοσ δδηά, ἴῃς βυϑῖχ οἵ 
ἼΝἼΝ, 15 ΠΟΡ]65,᾿ πδία ΓΑ ΠΥ χοοβ ὑδοκ ἰο ἴῃ 6 58π|6 δηϊοοθάδηϊ 845 
(μαῖ οὗ ἸΠῊ 2, ἷ5. ψδιτίοσβ᾽ (ν. ἢ), νἱΖ. ἰῃς “᾿βῃδίίεγεγ᾽᾽ οὗ ν. 3. 

4 50 ε. Κ. Ηἰ., Ηά., Οἱ.,  ε., 1πὴ., Ηδν., Νον., Μασγιὶ, Ὁτσ.. 

1 Ε. ες. Ἐν., ὕπι., ΚΙ.. Ζ 80 Ηα».. ἢ 90 ϑίγιεηδες, Ὦδν., 7Γη.. 
ὦ ΟἹ. ΒΠΙοΣθοοῖ 5 ἀεδετ ρου οὗ πε ἀρργοδοῖοβ ἰο Νίπονεῃ ἰῃ 8.4.5. 11], 127-131. 
Ἡ ϑυσύυυσηθεα. 1 80 ἐ. 4. Οϑ8., ϑαποίίι5, Κνς., Ηνρι., Κεϑηξ. 
δὲ 90 6. Ζ. 7ετ., (]., Μδυ., ὕπι., Κε., Εν. Ἐοδεῶπ., Ἠά., Ον., Ῥδν., [ττη.. Κδυ.. 

φῷφ 90 9. 7. Μαγιὶ, Ηδ]., τ. νδῃ Ἡ.. 
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ΤὨε Ἰεδάεσ οὗ [6 διδοκίηρ διτὴν [ἢ 118 ΒΘ ΓῺ ἰο 6 186 5ι.076ς οὗ [86 
δοίϊοῃ. ὙΒῈ Ρἤγαβα "8 12.2.9», Ββονενεσ, ρσεβθηΐβ αἰ ςσυ !γ. [18 

ΟΥΪΏΔΙΎ τιθδηΐηρ, “(ΠΟῪ βίυσα Ὁ]6 1 {ΠΕἱγ ροίηρ,᾽ 15 ΒΑΓΟΪΥ Δρρ]]- 
σΔΌΪα ἴο {86 τηονοσηθηῖβ οὗ ἃ ὈΟΑΥ͂ οἱ θη ΘΑΡΕΓΥ δανδηςσίηρ ἴο (6 

ονοσίδτον οὗ ἃ οἷἴγ. [ἴ τοσε Ὡδίμγα!ν ΔΡΡ]165 ἰο (ῃ6 ἀείομάοζβ, 

ον ΕΓ ΒΘ θα ΟΥ ΘΑΥΪη655 δηὰ ἴεασ. [1 ἰδ ἰεχί ΡῈ οοττϑοῖΐ, ἰΐ 15 
ΡΓΙΟΒΔΌΙ6 [δαὶ ἰΒ6 βίυτ Ὁ] Ὡρ τὲ θ6 δοοουπηίοδα ἰοσ ΌΥ (δε ἢδδῖς δηά 

δΔρΕΓΏ655 οὗ (Π6 δανδποίηρ δοϑί. Βυϊῖ ἃ 5ἰ'σῃΐ οὔδηρε οὗ ἰοχί εη- 
ΔΌΪΕ5 υ8 ἴο ΓΕΠΘΓ 845 ἄῦονθ. ὍΤδα Τοσησηδησίηρ ΟΥΓΕΙΒ δἰζοσ ἃ 

ΠΟΌΠΟΙ οὗ γᾶ ἴ8 Κα σθδγρθ, θδοῦ οὗ ἷβ οὐχ αἰνίβίοη οἱ [86 ΔΙΤΏΥ, 

δΔηἋ Ἰεδα οἡ ἰδ αἰίδοῖκ ὕροὴ Νίῃσονεῃ. ΤὨΐβ σε ἀθγίηρ ἱπνοῖνοβ 

εἰνίην ἴο Ὁ ὉΠ ἃ 5ῃδάε οἵ πιρδηΐηρ ποὶ εἰβενβογε Ἰουῃά, νἱΖ. “Ὧου,- 
ῬΔΩΥ οἱ 50] ἴθγ5᾽); θυ. (ἢ6 οἰοΒΕΙν 4116 τηοδηΐηρ “σαγανδη᾽ ος- 
οὐχ ἴῃ 10. 6᾽" δῃά (88 νεγρ ἽΞΠ ἰ8 υϑϑά οὗ {86 τηδτοβίηρ οἵ Βο] ἀΐεσβ 
ἴη 70. το Καὶ. ,25 .-- ΤὰἌεν πακίοη ἰο ἰδιε τυαῖϊ απὰ ἐδ:6 ῥγοίφοίογ( Ὁ) 
ἧς δοὲ 49}] ΤὮῺΘ ὈΓΕΙ ΠΥ ΠΑΓΥ 5 ΚΊΓτη 565 Δ.Ὸ ΠΟῪ ΟΥ̓́ΣΓ; (ῃ6 ουϊροκίβ 
δᾶνε θθϑὴ ἀσνθη ἴῃ; (86 δίίδοκ ὕροη [6 νν8}15 οὗ (ἢ οἱ 1156} πον 

βεῖβ ἰῆ. ΤΠ6 5ἰερθ- Δ ΟΠ] η65 ἃτὰ Ὀσουρδϊ ὉΡ δηά βξεΐ ἰο ψοσκ ἴο 
δαί ἀοτῃ ἴπ6 ΜγΜ4115. ΤῊΘ ῥσγοοῖβα ομασδοίοσ οὗ ἰῃς Ἴ9 Ἵδηηοὶ 
Ρ6 δἀδηιυδίο!υ ἀδίεστϊπθα, βἷησα [ἢ 6 ΜΟΓ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἤογθ. Τα 
ΓΟηἀοσηρ8 οἱ (ὦ Ἦ ροΐηϊ ἴο 5οια Κἰηα οὗ ἃ 5861 6 γ δι ρὶογθα Ὀγ ἰδ 6 
ὈΟΒίθροῖβ ἴῃ ἰδοῖγ 4558401}15 ὕροὴ ἰῃ6 νν4}}15.Ὀ ὙΤῺΔ Τοοιτεθροπαϊησ 
γΟΓΌ τ68η58 ““1πίογι νη 6,᾽᾽ ““σεᾶνε;,᾽᾽ “Ρτοίοοϊ,᾽ ἰδυ.8 βυρρεβην 
80116 5οζί οὗ όονθῃ ὑγοίϊξοοῃ δρδαὶπβὶ [86 τ1551}65 οἱ (ἢ ἀείδηο15. 
ΤΠ τεμάογίηρ ἐδοίμαο 15 ἴῃ Κοερίην συλ τἢ [ἢ]15 σθῆοσαὶ ἰάθα, θαΐϊ 50 

[ΔΓ ἃ5 6 Κποῦν βυςἢ ἃ ΤΑΣ Π ΠΔΥῪ [οΙΤΔἤΟη τγ88 838 γαῖ ὕπο. 
ῬεσῆδρΡ5, ἴῃ6 οονεῦθα σϑπὴ8 υϑεα ἰο Ὀδίίζεγ ἀονγῃ γγ8}}18 δηα γψαίοϑ, 

Γοροϑεηίδοηβ οἱ ΜΏΙΟὮ ΔΡΡΘΑΓ οἱ (δε το] εΐβ οὗ Αβῃῆυχηδςϊραίὶ, 
ΑΓΡΌΏ, ΘοηηδοΒο τ, δηα οἴμεσ Αβϑογτίδη Κίηρϑβ, ἃσὰ ἤθῦα τηρδηΐ. 

ἼΒοβα Ψῆο 566 ἴη [88 νθῖβῈ δὴ δοοοιηῖΐ οὗ [6 τηονοιηθηΐβ οὗ [6 
ἀείεμάειβ ἀσὰ αἰνί δὰ 'ῃ ορίηΐοῃ γερασζάϊηρ ἴδε 99, βοπηβ σοοῃβὶ - 
Ἵπρ ἰΐ 85 50}16 5οσζί οὗ ἄδνυῖςα ἰο ρσγοίδοξ (ῃ6 ἀείεπαοτβ οὗ (86 νν4}}5 
ἔτοτῃ ἰδ 6 ΕΔΡΟΙ8 οὗ [Ὠ6 ἴος, οἴδεγβ 6] ονίηρ ἴἰ ἴο ἢανα θθθἢ ϑοῖὴβ 
ΚΙηά οἱ ἀεοίγυςνε οηρίης υϑοα ὈΥ 16 Ὀαβίαροσβ ψὩϊοἢ [Π6 ἀοίεηά- 

ΕΓΒ ΒΟΟΣ Δἰγεδαν ρἰδςορα ἰῃ ροϑιοη, ἤθη {ΠΟΥ τυϑἢ ἴο (ἢ νν8}}5 

Υ΄ ἰῃς τερτοδυςουβ ἰῃ 1 λγαγά, Δ ἐπευεὰλ ομὰ 115 Κενιαίῃ: (1840), 11, 274, 283; ΒΙΠοτγυεοκ 
υπὰ [πὸ. Β4.5. 111, 179-184. 
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ἴο Ρτερᾶζο ἴο γερεὶ (ἢ ἴος οἱ ψῃοβα δρρτοδοῖ {86 Ὺ Βανὲ ἰυ8ἰ Βεαγά. 
Βαϊΐ 1ἰ 18 ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΡτοῦΔ0]6 (Πδΐ 50 αῦχυρὶ ἃ οβδηρα 85 [15 ἰδίτεσ 
νίον ἱνοϊνεβ νου ἰδοῖκ ὄνον αἰβηρυ θην πᾶσ οὗ ἰ(5 εχίϑί- 

Θῃς6 858 [15 ἀοεβ. (5 τεδαϊηρ, ψῇ ἢ ΡΪᾶςοβ (Π6 νοῦ ““βεῖ υρ᾽᾽ 
ἴῃ 8 δοῖϊνε ρ]υγα] ἔοστα Βανί (6 58π16 βυ76ςΐ 85 186 Ργεοβαϊησ 
““Παβίθη,᾽ 15 δἰἰσαςνα δηὰ 15 ρσγείοστεα ὈΥ 80ΠΊ6. 

δὲ: ΠῚ ἀεβοθεβ (μ6 ζ4}1 οἱ (ἢ6 εἰν, ἰῃ6 τουῖΐ οὗ [ῃ6 ἀοίεπάεςβ 
δηα ἴῃ6 Ἰοοΐεν ΟΥ ἰδ οδρίοιβ.---. Τὴς ραΐες οἵ ἐΐε τίνες α7ὲ 
οῤεηπεά απὸ 41:6 ῥαΐασε τπο],5 ατυα})] ΤΏΘΓΟ 18 πο ψγαγγδηΐ ἴοσ [86 ἰηΐεσ- 

Ῥτείδοῃ οἵ (5 ἰδησυάρα 85 ἤρυγαῖϊνα, 6. ρ. ἴῃ6 ΓΝΕΙΒ σεργεβοηΐ 
(86 βίγεείβ οὗ ἔμε ἴονσῃ δίοης ἡ ῖο ἢ [ἢ 5ἴσθδσῃβ οὗ ρβορὶβ βοῦν, Ἐ ΟΣ 
(86 τίνειβ ἃγὸ ἴΠε βίγεδβ οὗ [ῃ6 ΟὨσυβηϊηρ δηοαγ. 7 Βαΐ ὄνϑῃ 80, 
ἴδ ῥτοςῖβα σμασδοίοσ δηά Ἰοσβοη οὗ [8656 ᾿Σ6Γα] σαῖεβ ἀγα ὀρθῇ ἴο 
αυεβῦοη. Ασὸ {86 ν ψαΐεϑ ἰἸοσδιθαὰ ου ἰἢς Ὀδηκϑ5 οἱ ἴῃ 5ίγθδιωβ, οΓ 

(ῃς ἰογτδοα Ὀγίάραβ δογοβϑβ {86 5Βίγθδιῃβ οὐδσ υ ῃἱοἢ δηΐίσδηςα ἰ5 Βδα 

ἴο (Βς οἰἵγ ((καΐε5᾽᾽ θεΐπρ ἄχυγαῦνα, πκὸ ἴἢ6 ““ἀοοτδ᾽᾽ οἱ 1ερδηοη 
ἴη Ζς. 11'),ὃ οἵ “186 Ροϊηΐβ ἴῃ ἴῃς γγ8}18 ψῇεσγε ἰἢς σίνεῦβ ΟΓ Ἵδῃ 85 
δηΐον ἴῃς οἰγ,᾿ ἘῈ οΥ τῆς ἀδΙὴβ (δαὶ ΠεΙρϑα ἰο σοηίτοὶ [8ς ἢοοά- 
υδίετϑ οἵ (6 (υγουϊεηὶ Καυβυτν, [7 οΥ [86 5] υἱςα- χαίε5 οὗ [ῃ6 τηοδῖβ 

(ἢαΐ ρῥχοϊοςιοα [ἢ Οἱ, οὐ [86 Ὀσθδοθθβ ορεηθδα ἰῃ [ἢ6 οἷ γγ 8115 ὉῪ 

(Π6 5 ο θη πνογ-ἰοστοηξ νι ἢ (ἢ βοοάοά ἰδ οἰ 11 [ἢ 1815 

οοηηροϊοη, αἰἰοηἴοη ἢ85 Ὀδθη οδ θα ἴο [86 ρΡᾶτί ρἰαγεὰ ὃν 186 
Τῖνο  ἰη (ῃς 181] οἱ Νίπονεδ δοοογαϊηρ ἴο Ὠ᾽οάοσιϑ δὴ δΔηα [6 δοῦν" Ὁ 

οὗ Ζουβ δοοοσάϊηρ ἴο Χϑηορβοη.ἘῈΡ ΤΪβ ἰαϑί υἱοῦ 85 ἴο (6 οἤδσ- 

Δοῖοῦ οὗ (ἢ “ραΐαβ᾽ 15 ρτοῦΔ ὉΪ]6; ἰοῦ θη Ὑδηνε οο-ορογαίαϑ 

ΜΓ ΗΪ5 ῬΘΟρΪῈ ἀραϊηβί [ἢ 6 ΘΏΘΙΩΥ ἰη βίοστη δηα Ποοά, 45 ἰ8ἷβ νἱεν 

ψου]ά ἰηνοῖνα, ἰηϑῖοδα οἱ ἰδανίηρ ἢἷ8 ρατγί ἰῃ (6 νἱοΐοσυ ἴο θῈ ἰη- 
[ογτοά, ἃ5 ψουὰ ΡῈ [ἢ6 οΔ56 1 (ἢϊ5 ἱηϊοεγργοίδ οη εσα οοσγεςῖ, [86 
ΡΓΟΡοἰβ αἰ ναυβ ἐπ ρμδ5156 ἴῃς ἰδςοΐ οὗ ὙΔυν ἢ Β δα δηὰ ρῖνε ἰΐ ἃ 
Ιαγρε ρίας. ΤΒεδη, ἴοο, (ῃ6 γογρ “δὰ ορεηθά᾽ 15 Βασαὶγ [86 ὁΠ6 ἴο 

4 90 εςσ., ΗἸ.. 1 Ἐοδεοῦπ., ὕπ.. ζ δ. Κι, Εν., Κε., ϑιεί., Νον.. 
δ Ηλρ.. 44 Ὅδν,, Ηρι.. ΤΊ Ὁ. Η. ὟΝ. 7οδης, ΕΔ. 42:1. 

17} 9ο ΚΙ., Οε.. 
ξξ 11, )ὅ, 27: ἦν δ᾽ αὐτῷ λόγιον παραδεδομένον ἐκ προγόνων ὅτι τὴν Νίνον οὐδεὶς ἐλεῖ 

κατὰ κράτος ἐὰν μὴ πρότερον ο πόταμος τῇ πόλει γένηται πολέμιος... .- σννέβη τὸν Ἐὺ- 

φράτην μέγαν γενόμενον κατακλυσαι τε μέρος τῆς πολεως καὶ καταβαλεῖν τὸ τεῖχος ἐπὶ 
σταδίους εἴκοσιν. 

δῷς Δπαδαεῖς, 111, ΙΝ, 12: ταύτην δε τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσὼν βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο 

οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὗτε βίᾳ. Ζεὺς δὲ βροντῃ κατέπληξε τοὺς ἐνοικοῦντας καὶ οὕτως ἑάλω. 
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θὲ εχρεςίοδα 1 [Π6 δςξ ἱπ φιεβοη νὰ8 (ἢ υῃἀειτηϊηΐηρ δηα Ὀσεαῖ- 
ἷηρ ἀοψῃ οὗ ἴῃ6 οἱ νν8}}5 ΌῪ [86 νἱοίδπος οὗ (88 ψδίδθσβ. 511] 

Γυγίδοσ, [ῃ6 Ἔχοανδίίοηβ οἡ ἰδ δησίθηΐϊ 5ἰἴο οὗ Νίηονθς ἴδ ζδσ 

Βαανα ζυγ ϑῃθα πὸ δνάδηος ἴ8αὶ Δ ρογίοη οἵ (86 νγν8}}8 τγᾶ8 
γυδϑῃθα ΔΎΨΑΥ ΕΥ̓͂ Ποοάπ, Βοι ρἢ Ρὑγοοί οὗ (ες ἀεϑίγυςῦνα δοῦν" οἱ 
ἤγε 15 δρυπάδηϊ. [{ἰ 18 ἱτῃροβϑῖθ]6 ἴο ἀδοίάς Ἡ ἢ ἀβϑυσδησα ΡΟ 

ΔΩΥ͂ 016 οὗ [86 τοπηδἰηΐηρ δἰίογηδίννεβ θθοδιιβα [ῃ6 ἡδίωυγα οἵ Νίπεο- 
γε ἢ 5 ἰἸοοδοῃ δηά ἀδίθηο 5Ὲ Δ γα 5 50 ΤΏΔΗΥ ΘΠ] 04} ρ]δυβί]6 ὁχ- 

Ὀἰδηδίίοῃϑβ οὗ ἴῃς ἰεσηβ. ΝΙΏΘν ἢ ̓ΔῪ οἡ ἴῃς οαβί οὗ με Τί ρτίβ, 
ἴογ ἃ ἀϊβίδηςε οἵ δρουΐ ἴγγο δηὰ 84 [δ] 7 σῃἹ]θβ8, σονουίηρ, 8η ἃτοᾶ οἵ 

δΔρουΐ 1,800 δ.ζοβ, ΟΥὁἁἩ ἵτνο- χά οἵ (6 ἀγοὰ οὗ Εοπιο ἰη5ϊ46 οἱ (ῃς 

Αὐγε! δη νγ4}}. ὙΠ ΓῖνΕΓ δ. Κα ἰἢς Οἱ δἱ 115 ΝΙΝ. οοσποσ δηὰ 
{δῇ π18 (65 ἃ στεδῖ ουὔγνα ΥΑΥ ἔσομι ΝΙΠονθ, 50 [ηδὲ [η6 νν4}} οἱ 
(δες εἰΐν ἴοττηβ ἴῃ βίπρ οὗ [86 θοὸν τηδά δ ὈῪ ἰδα τῖνοσ. [115 ροβϑὶ- 
Ό]ε, δοςοσαάϊηρ ἴο (οσωσηδηαεσ οπα85, (δὲ (ἢ 6 οτρίη δ] οουχϑο οἵ [ἢ 6 
Τὶ τί5. οἰοβεῖν [ο]]ονγοὰ (ἢ6 Ἰἴηα οἱ ἴΠ6 οἱγ ν4]}. Τῆς ΚΠυβυτ, 

ἃ ἰοττοηΐ ρουσηρ ἀονῃ ἴτομι ἴἢς τηουηϊδίηβ οἡ ἴδε ΝΕ., ευϊ 
(δγουρῇ [86 Οἷἵγ δἱ τρῃξ δῇ ρ]ε8 ἴο δ ΡΥ ἰηΐο ἴῃς ΤΊρτ5.7 Α 5γ5- 

6πὶ οὗ τηοδίβ ὑχοϊδοϊθα {86 οἰ οἡ [ἢ πογίῃ δηᾶ εϑδί. ψδίεσ ἴοσ 
(8686 γγὰ8 ἔτη ϑῃθα ὈΥ (6 Κῆυβυτ, [6 σουΓϑα οἱ ΜΈΣΟΣ γγὰ8 46- 

βεςοῖοα δἱ Μ1}} ΕΥ̓ πγθ8}8 οἵ ἃ ρτοδῖ ἀδγι δὶ [15 δηΐσδησο ἰηΐο [86 οἰ. 

ΟΥΒΕῚ ἀδπι8, δἰσθοΣ ὉΡ οἡ 115 σουγβο, δἰ δά ἴῃ βίοσηρ ὕρ 118 Ποοά- 
ψΔίειβ δραϊηϑβί ἃ {Ὡς οὗ πεθαὰ. Τῇ ΤΊρτβ ἴοο νψὰ5 σοηδβηθα ἴο 18 

ῬΙΌΡΟΓ σουϑβα ΟΥ̓ ἃ 5611658 οὗ ἀὐκαβ οὐ ἀδῖὴβ. [Ι͂η δααϊοη ἰο [6 
δτεδῖ ἸΠΠΘΥ Μ04]] οὗ (86 Οἵ ἢ 115 τηοδῖ δηὰ 15 ουνοσκϑ ρσοΐθοϊ- 

ἷῃρ 118 ραΐοβ, ἴΠ6 γα ΈΓα 4150 ἔνο οὐΐεσ νν 415 οἡ ἴῃς οαϑί 5ἰά6, εᾶ ἢ 

δρουΐ δέίγ ἔδεΐϊ ἴῃ Βείρῃϊ, Βεϊννθοη ἢ] οἢ νν85 ἃ τοδί δροιΐ δέϊγ-ῆνα 
γατά5 ψῖάθ. ὙὨΪ58 σοτρ εχ οἱ σίνογβ, ἀΔπ|5, αὐῖκθβ, τηοδίβ, 5] υ]ς 65, 

ὑτίάροβ, νν8}18 δηὰ ραΐεβ οὔεγβ ἃ ἰάγρε Βε]ά ἴοσ σοη]θοΐυσο 8ἃ5 ἴο ἴῃς 

Ῥ͵Θοΐβα τηθδηΐηρ οὗ ἴδ6 Ρῆγαϑθα ““ραίεβ οὗ ἴῃς γἱνοσβ.᾽" ὙΤΤῪδδ6 τηοβί 

ΔΟσΟϑϑῖθ ] 6 αυδτίοσ ἔσοση Ὠϊοἢ ἴο αἰίδοκ (ἢ οἱ νᾶ5 ἴῃ (δ6 ΝΕ. 

ΔΟΙοβ8 (6 ΚἭυβυΣ δἱ ἰονν ψαῖοσ. γα βρϑοίϑὶ ργθοδι οῃ8 ΟΓΘ 

Φ, Ἑ. Ἰοῦεβ, Τοῤοξνγαῤῆγ οἱ Ν͵πευεῖ, 7ΚΑ.5. τᾶςς, ῬρΡ. 207-107, ΒΠογθεςκ, 8.4.5. Π|Ι, 
Στϑ |.; Ο. Η. ἊΝ. Ἰοδηδ, ΕΔ. 3420 ἥ.. 

1 Ἐποάεσο (Ν᾽ ἐπένε᾽ ; Ἐμᾶς μ.5.υ.. Ὁ. 41) 5εεΐκα ἴο ὕγους [πδὲ ἴῆς Κῆυδυγ ἰῃ ἴδε ἀΔγ8 οἵ 

ΘΕ δοποτγ Ὁ δον εα δγομηά ἴδε εἰς δηὰ ηοἱ ἰπτουσῇ ἰϊ, πὰ ἴπδι ἰῃς ἤπα! ἀςσβισυςτίου οἱ {δ εἶτ 

τᾶς Ἠδοϊεποε Ὁγ ἴδε ίδςιϊ ἴπδι ἴῃς βοοά-Ὑδίεγα οὗ ἴδε γἰνεῖβ οδιζίεα δνδὺ ἰδῖξε βος(ἰοῦδ οὗ ἰῃς 

εἷῖν νδ}}6 διὰ ἱπυπ διε (δες ἴον. 
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Δ Κεϑὴ ἴοσ ἴῃ οἶϊγ᾽5 ἀείδηςε, 'π ([ΒὨ6 τηακίηρ οὗ ἀΔΠ18, τηοδίβ δηἀ ολ- 
Ὁ.8]5 ἴο βίογε ἴῃς βοοά-ννδίοῦϑ οἱ 8 βίγεδιῃι ροη  ]ςἢ (ἢ6 ΟΥ̓ νὰ 5 
ἀερεμάεηϊξ ποῖ ΟὨΪΥ ἴοσ 1(5 ἀεἴδηςς, Ὀαζ 4150 ἔοτ 118 ἀπ κίηρ-Ἰγδίεσ, 

(δῖ οἵ ἴ[ῃ6 ΤΊστί5 θεΐηρ 5Ξαἰά ἰο ἢδνε θδεὴ τπηασγίη καρ ]ε.---4 νπὦῶ ἐλε 
βαίαςε πιεὶίς ατυαγ}] Τὶ 15 ποῖ ΠΟΟΘΘΘΑΣΥ ἴο ΞΌΡΡΟΞΒΕ [δι [15 ἰδηριδρο 
15 υδ6α ΠΠΈΘ ΓΑ Ὺ δηα ἀθϑοσῖ 65 ἴῃ 6 τοϑ} οἵ (ἢς δοίίοη οὗ (86 τυβῃϊηρ 

ψγδίεΓ5 ΡΟ ἴῃς ἰουπηἀδίοηβ οὗ (ΒΕ τογαὶ ραϊδοβ.Ὲ [1 15 σἤοσε ἰῃ 
Κοοριὴς τ 8 (ἢ 6 ἀϑᾶρα οἱ ἴῃ6 ννογὰ “στρ τ᾽ οἰβανῃοσε (ο΄. Εχ. 1 ς ἦς 
76. 4035 ΕΖ. χτῦϑ [15 Ἠελ.}) (9 ἰ4 Κα ἰΐ 845 ἀεβοσίρενε οὗ {86 ἀἴβτηδυ δπὰ 
[ουτοῦ (Βαῖ Ὀ61411 (Π6 ᾿ῃπηδῖε5 οὗ ἰΒῈ ραίδοβ.  βδίενεσ ΟΓ ΨΏΘΓΟΝΟΥ 
[86 ““αῖεβ οὗ [Π6 τίν 5᾽᾽ τδυ ἢανε Ὀδεη, (6 ορεηΐηρ οἱ (Π6πὶ Ρ6- 

[οΚΘῃ5 ἢ 18]] οὗ (δ οεἰ(γ.--8ὃ64. 4π"πῶ.. .; τιεῖὶς.. 1 Το τ θδη- 
ἷῃρ οἱ 1815 11η6 15 Βορ δ Ἔβϑὶυ ορβουσγθα. ΤὍδα βτβϑὶ ψοζά ρσϑϑβεηΐβ 8ῃ 

ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰηϑο Ὁ ]6 ΡσΟΌ]εα. Αμηοὴρ (Π6 ναχίουβ αἰϊοτηρίβ ἴο 

ἀοῦνα 5686 ἔτοτι [ῃ6 ἰοχί 85 1ἰ βίδη 8, ΟὨΪῪ 1ῃ6 10] ον ηρ ΤΥ Ὀ6 

τηθητοηθα. ἘΝ. τεδάβ, ""Αῃὰ ἱΐ 15 ἀδθογοθά : 586 ἰβ υποονεσϑά, 586 

8 οαγτ θα αὐνᾶγ.᾽ ΤὨΪ8 ἰεανεβ ἴδε τϑᾶ] βυ δ ]εςῖ δια ίσιουβ, ἴοσοα5 

οὔ ἴἢ6 ἤσϑί νεγῦ ἃ τηδδηΐηρ “ἀδογοθὰ᾽ ψ Ὡς 1 ΠΟ ΒΘΓΕ εἶα 885, 

8Δηἀ 4150 ογεᾶΐεβ ἃ ΠΟΘ τηδδηΐηρ ἴοσ (ἢ6 ἰδϑὶ νεγσρ. Ἀντι. 
οἴἶξετβ (ἢ6 δἰἰοσηδίίνο, “ΗυΖΖαῦ ἰ5 πποονοσοά, εἰς."; θυΐϊ ΗυζΖΖδῦ 15 

ΔῊ ΘΗΓΓΟΙΪΥ ὉΠΚΉΟΤΏ ΡΟΙΒΟΣ 84, ΤΏΟΓΘΟΥΟΓ, ΠΟΙ ΠΑΠῚ6 15 ῃοΐ οὗ ἃ 

[οστηδοη εἰϑονῃεσα ἰουπα ἴῃ [οπηἶη6 ΡΓΌΡΟΓ Πδῖηθ5. ΜδΩΥ 

ἢδνο τη8α6 ἴῃς ἢγβί ᾿νοσὰ βοῃηδ βοτί οὗ ἃ ἀεϑιρῃδίίοη οὗ ἰῃ6 Αβϑυτίδῃ 

Ουδοη, ΒΟ [58 εἰἴ 6 Γ οδιτίθα ἰηἴο σΔΡ Εν οὐ τηδάδ ἴο δϑοοηά (δ6 

[πμοσαὶ ργτο. Οἰδοῖβ τερασζὰ ἰδς ἰδηρσυᾶρε 85 ἃ ἄρυταῖνε ἀΘβο ρ- 

ἔοη οὗ ἴδε 5ἰδίε οἱ (6 Αϑβϑυτίδη Κίηράοσῃ οἵ οὗ ΝΙΠονε ἢ Βοτβεὶ ὃ 
Ἡυ2ΖΑὈ, Ρετῆδρ58, Ὀοΐηρ ἃ 5υτηΡ0}}ς ΟΥ οσγρίϊς πᾶῖηδ ἴοσ ἴῃς ΟἿ Υ, 
πκὸ Βδδδὴ ἴοσ ἔργρί δὰ ϑῃοϑῃδοὴ ίοσ Βαῦγίοῃ. 5111} οἴβεγβ σοη- 

ποοὶ {86 ἔχϑὶ ψοσὰ σι ν. 7, το ἀουηρ οἰΐηοσ, [86 Ρα]δαςα 15 ἀ15- 

βοϊνθά, [ΒοΟΌΡὮ ΠΙΤΆΪΥ ἐϑίδ Ὁ] 15ῃ6α,᾽ ἜΚοΣ “ἢ ρδ]δοε ἰ5 ἀϊββοῖνεα δηὰ 
τηδάβ ἴο ον ἀναγ. 7 ΟἹὨ [(Π6 νᾶαπουβ δ μἀΔ ΠΏ οη5 οἱ (ἢ ἰεχὶ 

(υ. 2.), ἐλ [ΟΠ] ΓΘ ἜΘρΘΟ Δ ΠΥ ποίονοσίῃγ; “δηα ἰῃ6 4ιδοῃ 15 

ΒίΠΡΡοα ῃἠακοά, υποονογοὰ δηά τηδάβ ἰο δϑοοῃὰ ((δδ ὑγγθ) 

- Καὶ, Οε., Ηρι.. 1 ϑἰηχατῖν ΗΙ., Μδυ,, ὕπι., Κε., Ρυ., ϑύαυρο, ΚΙ. ΟἹ... 
5 Ε. ε. ΚΙ., Βδ.. Κ αϊΐηακν, ἔπ. ἵνε.. 

ξ (ἱ., Τπεοάοτεῖ, Ουεῖ, 1ετ.. Μίςμ. Βδυεσ, Ρυ., ΚΙ. Οἵ. ϑεδεσε, Κε.. 

4. Ἠά. {1 80 6ε5. (Τ᾽ εςσωγμς), οοαπεςίίης τί ΑἹ. τ λῶ 

Φξ (μη. .υὕ822. :ϑοό. 
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“Ῥτουρδὶ ουἱ, 8 ςαρίϊνο, ἀεδροτγίεα 15 ἰῃ6 Κίηρ᾽β ἔδὶσ σοῃϑβογί᾽᾽Ὲ 

“δὲ γοάάεβ5 (Ζ10) 15 ἀποονογοᾶ δηα Ὀσουρᾷὶ ἰο {86 ᾿'ρῃι, Ὑ ΖῚ0 

θεῖς (6 8116 οὗ {88 ρῥΙαποί  δπυβ 118} ΕΓ ἢ ΒΒ ίδτ, ροά 685 οἵ 
ΝΙπονθῆ, νν85 Ιἀοηδοα. Τα βίδσ οἱ ἰβδίδασ, δοννανοσ, νγὰ8 Ὠὲθδΐ, 

ΨΏ16 ΖΙΡ νγὰ5 ἴῃ οοῃϑβιθ!]δέίοη οὗ ἐμ 6 ΕἾ5}.2 ΟἸΟβο νυ 4164 ἰο [ἢ 15 

ἰαϊίεσ γοηοπηρ ἴῃ 5656, 1Πουσ ἢ ΓΕΘ ΩΡ ὉΡΟὴ ἃ αυϊΐϊα ἀἸβετεηΐ 
ἰεχί (νυ. 2.), 15 [86 1α5ὲ τεδάϊηρ ἰοσι ῃοουηίηρ, νἱΖ. “Βε} 1 (ἐ. 6. (ἢς 
ςοηϑοζί οἱ δα γοα Αϑῃυτγ) 15 ἀτίνθη [οστίἢ ἰηἴΐο σδρανγ." ὃ ΤὨς 
ΡτοθὈΣ ν ἰΒαὲ ἰμῃ6 ροά 685 οὗ ΝΙΠΕνΘὮ 15 τεΐεγγοά ἴο ΒΕΙ ΡῈ 15 σϑὺ- 

(ΔΉ στεδῖοσ (88η ἰῃδί ἰἰ 15 [Ὡς αυδξεη. Το ἰδίζοῦ ρἷαγβ πὸ Τοο- 
βρίσιιοιβ Ῥασί 'π Αϑϑυτίδη ᾿ἰβίοσυ, ψ 116 (ῃ6 ροα 655 οσουρϊεοά ἃ 
ΝΟΙΥ ἴαγρα ΡΪδοα ἴῃ (86 τη 45 οὗ (Π6 Αβϑγτίδη τηοηδγοῃ8.77 [1150ςἢ 
ψ γα [86 πηοϑδηΐϊηρ οὗ [ῃ6 ρᾶβϑϑαρε, Νδβυτη γὰ8 δηπο ΠΟ ηρ ΟΠΟδ 
ΙΏΟΓΟ ἃ5 ΝΙΊΠΟν ἢ 5 ον ἔδία ἰδὲ Ψ ὨΙΟΣ 586 δά ᾿ηΗϊοϊοα πη δηά 
φαίη ὕροῦ νδησυ βηδα Ρϑορίεβ, ῇοβα ροΐβ 5ὴ6 ῃδα ἀορὨϊοα ἴῃ 
οςΔιτγίηρ ΑΎΔΥ; ο΄. 4150 15. 46' '".--Αἀπάᾶ μὸν νιαΐάονις αγέ πιοαγήπρ, 
ἤκε 6 δομηά οἵ ἄονες, δεαίηρ τον ἰδεῖν ὀγοαςί5] 1| ἴῃ6 γοα 655 οὗ 

ΝΙΠονΘἢ 15 ΒροΚεθὴ οἵ ἴῃ 16 Ὀγδονίουβ οἰδιιβα, (86 “τὶ ἀθη5᾽" δΓὰ 
ῬτΟΡΔΡΙΥ (ἢ 6 ἔδπια]α ἀενοίθεϑ οὗ Ι5ῃίδσ, [ἢ τσοπιθη ψο ψᾶνε {Π6τ- 
βοῖνεϑ ὉΡ ὙΒΟΙΙΥ ἴο ΒΕΓ ἰδ ρ 6 βογνίος δηα ΜΈ ρίνοη ἰἢ6 ΠΔΠῚΘ 

Καάϊτελίς ((. 6. “ὮΟΪΥ τοσηθη᾽) οἵ 71: αγήμηι (1. 6. "ἀφαϊςαϊοα ἴο 
Ιϑῃίασ᾽) 11 {δὲ τεΐεγεηςε ΡῈ ἴο (86 φυδοη, (86 “Ἰηδἰ θη 5᾽ ἃσο, οἵ 

ΟΟΌΓΒΘ, ΘΓ ΡΟΙΒΟηΔὶ δἰἰεηἀδηίβ δηα “14.165 ἰη ναὶ ηρ. ὍΏοβα [η- 

(οΥΡτ  ηρ᾽ ([η6 τοίοσοηςοςα 85 ἰο Ν μονῇ Ποσβοὶ τ Κα ἴῃ6 “τη θη 5᾽ 

ἰο θ6 ΕἰἴΒ6Γ ἴἢ6 οὐ γίηρ ἰοντῃβ δηα νἹ]αρὲ8 ἀερεηάθηϊ ὑροη Νίη- 

δνθ (ς΄. ΕΖ. τ645),δδ οὐ 106 πῃ Βαθιϊδηίβ οὗ [6 οαρὶία]. ἘΡΕ Βαϊ 
{ΠΕΓΕ 15 ΠΟ ΡᾶΓΆ]]οἱ ἔοσ ἢ τοργεβθηϊδίίοη οὗ οἱ ὕΖθηϑ 8ἃ5 “τρδί ἀθηβ᾽ οἵ 
ἃ οἰἵγ; [6 σοϊητθοῃ ἰι58ρ66 83 ἴο 5:(ἢ ΒρΌΓΕΒ οὗ Βρεθοὴ 15 186 ἀδ5ὶρ- 
ῃπδίοῃ “50η8᾽ οἵ “ἀδυρδίειβ᾽ (σ΄. [π|. 2153 (ἱ. 27 15. 4,5 ςτ'δ 76. 4 
1,8. 4. Το ψοχῆθη μϑαΐ [Ποῦ Ὀγθδαβϑίβ 838 {πΠ|0 6 }5 ΟΣ σγτα 48 (5. 
6825), {ΠΟΙΘΌΥ εἰνίηρ ΡὨγϑὶοδὶ οὐεὶ ἴο 1μαῖγ ονοσν Βα ταϊηρ ρτίοῖ; 
ζ..1.κ. τ8,2 χ,5, ὍΤΕ οοοΐηρ Ραἰπὲ οἵ Βα ἄἀονς 5 υϑοὰ ἰο βυρρεβὶ 

4 Ἡρι.. {ΝΜ Η.. 
1 Κυκᾳίος, διερηζωμάε, 1, 30. ὅ εν, ΚΒ. ΥἹΙ. 
4 Αὔδι, διὰ σοῦ. εηὐεανουτοά ἴο βεςυγε (ἢΐ5 βοϑε οὐ ἴδιο 8515 οἱ ΑΜ. 
{1 Ὁ]. 7δείτον,, Κεϊέφίον οἱ Βαδνίομία αμᾶ Α:Ξγνγία, 102-206. 

1 Ο.. ἐδίά., δ6όο. 
8ῖ 90 7ετ., Ρυ., ΚΙ. Οὧὖ., εἰ αἱ.. πὰ Κις 
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(86 στίεἶ οὗ τηουχηΐηρ 450 ἴῃ 15. 31} ςοὐ ΕΖ. γ...1--θ. 45ἀἃ Νίμε- 
᾿ φεἶι--οἰκε α ῥοοὶ οἵ τυαΐεῦ αγὲ ἤ67 ἀεγεμαεν5] 4 15 ἤδτα ππιγδηβὶδῖδ- 

016. ἘΝ. τεμάεγβ, “"Βυΐ Νίηενθῃ δαίῃ Ὀδθη ἔγοιῃ οἱ οἱὰ (σ΄. ζ) 
κε ἃ Ροοΐ οὗ ψδίοσ," οβοσίηρ 85 ἃ σηδγρίπαὶ νατίδηϊ, “ΒΝ η6- 
ν ἢ Βαίῃ Ῥδθῃ, ἴσοτῃ ἴῃ6 ἀδγ8 {παΐ βδῇςε δαίῃῃ θθθη, [{κ6 ἃ ροοὶ οὗ 

ψαίοτ, 1 Βυΐ Ποῖ. “το οὗ ο14᾽ ποῖ ““ἔτομι ἴῃς ἀδγβ (δὶ 586 
δι Ῥθοη᾽ οοὐἹὰ ἢᾶνα Ὀδοη ὄχργοββοα ΟΥ̓ δι ο δρτεν 85 

οὔξειβ. Αμοῖδοῦ σοπάσδσγίηρ, ψῃῖοἢ [ο]ο 5 Φ Ἦ,, 5 ““Νιπενθὴ ἰ5 

{κὲ ἃ Ροο] οὗ νγδίεσ, ΒῈῚ τγδίεγϑ, εἴς." 1 θυϊ (815 ταῦ γεβ ἃ σἤδηρθ 
οἵ εχ δηα τοῦϑβ ἴμε σοϊῃρδγίβοη οἵ 4]} ἔοσοα. Οοἡ ἰμ6 855 οἱ [8656 
δΔη( 5΄ πᾶ] το ἀδσίηρβ, (ἢ ρΡοΐηΐ οὗ [ῃ6 ἤρτιτε ἢΔ5 Ὀδεη ἔογ ἴῃς τηοϑῖ 
Ρᾶζί ζουηά ἴῃ (δες ἔδαςοξ ἰπᾶΐ ΝΙΠΘνΘ ἢ νγὰ8 ονεσγῆἤονίην ἢ Ρορυΐδᾶ- 
οῃ Ἔνθ 8ἃ85 ἃ ΡοοἱΪ 15 8116 τ ἢ ννΐογϑ ᾧ (Οδνίῃ, Ββονονεσ, βὰν ἃ 

τείεγθηςθ Βογα ἴο ΝΙΠον ἢ 8 βίαϊε οἵ αυϊεΐηθ55, ὉΠ το ΚΘη ἴοσ ρθῆ- 

ΕΓΔ ἴοῃϑ ὄνθη 8ἃ5 (6 οδὶ πὶ βυγίδος οἱ ἃ Ροο]; ψὮ1|6 οἰδοῖβ ἢανα ἀ6- 
οἰατεα [ἃ ἴο 6 δὴ δηποιποοηγθηΐ οὗ [6 ἱπιιηάδίίοη οὗ ΝΙΠονεἢ 
οαυδοα ὈΥ ἴῃς χτίβίηρ᾽ ΤΟΥ δηα σοηβοαυδηΐ ὈυΣϑ ηρ οἱ (ἢ 6 ἀΔη5.ἘῈ 
Αποίδμοσ τποϊμοά οὗ ἰτεδίσηθηξϊ ἴοσ ἴη6 αἰ συ ψογαβ οὗ Δ ἰ5. ἴο 

ΟΥ  Π 6Π 85 ἃ οοστυρῖ τορο ὔοη οὗ [6 οοηΐοχί; 7 θυΐ (815 Ιδανεϑίῃς 
᾿ἴπ6 ἴοο βῃοτί δῃηά ἀδργίνεβ ἴῃς ἰο]οσίηρ “(Β6Υ᾽ οὗ ΔΗΥ δηϊεθοθαεδηΐ, 

[ἢ 5 ΠΟοοβϑ Δ ηρ [Π6 Ὠγροί ἢ 6515 ἰῃδῖ ἃ ρατγί οὗ [ῃς οτἱρίηδὶ ᾿1πη6 δ 5 
θ6θῃ ἰοϑβί δἱ (8 ροϊη: 11 ΤῊΣ οππεηἀδίοῃ ΠΕΓα ρτοροβϑα οὐν δίεβ 

{Π6586 ἀἰΒηου 65 δηα ἔτ 15}65 ἃ ροοά 56 η56 ἴογ (ἢ ᾿1η6 ἃ5 ἃ ψὨοΪδ6. 
Εογ {πὲ υϑὲ οὗ (ἢ ψοτὰ “ΡῬΘΟΡΙ᾿65᾽ 85 δαυϊναϊεηΐ ἴο “ἀείεηάεγβ,᾽ 
τ΄. 3121. 18}ς. 26:1 Νυ, χοῦ 218, ΤῊ ροίηΐ οἵ [Π6 σοπηρατίϑοη, νυ ἱ ἢ 
115 ἰοχί, 15 ἱουηά ἴῃ (6 τα ρ  ἀΠΥ τ ἢ Ι ἢ τἢς ἀείεη 618 οἱ Νίη- 

δνθὴ ἀἰβαρρθᾶγ [ι8ϊ δἱ ἰῃς π|6 οὗ στεδίεϑὶ ἤθε. 75 85 (ῃ6 δῦ- 
Βοῖαὶ ρΡοπαᾶβ δηά τηοδῖβ, ἢδνίηρ 50 συςἢ ἴο ἀο ψ ἢ ΝΙΠΘνθ ἢ 5 ἀ6- 

ἴξηςοδβ, ΟἿ ὉΡ ψ ἤδη (ἢ6 ἀδΙὴ5 δὲ Ὀσόκθη [Ὠσγουρῃ δηὰ ἰδᾶνα [ἢ 6 

οἷ᾽ ορβϑῃ ἴο ἴῃς ἱηνδάεγ, 5ο ἰδ ἀοίδηοσβ οῃ [86 ἰη5άε6 ΗὟ δἱ ἰδ δρ- 
Ρτοδοῦ οἵ ἀδηρεῖ.---ἀ πᾶ ας μεν ἤεε, (οπ6 ογ65) “ δίαμά 7ας, εἰαμά 
1.ε|1᾽ δῖ ποης ἱμγηδ δας κ] Νο εοσίβ ἴο γϑΠ]γ {πΠ6 ἔυρ νε5 ἃγα 50ς- 
Ο6551}}; (ΠΟῪ 8:6 ῥδηΐς-ϑίτίσκεη δηὰ μθθὰ ποῖ [86 σουητηδηβ οἵ 
{μεἰγ οἴοοῖβ (76. 465 48535).---10. Μακε ςῥοὶϊ οἵ εἰϊνον; νιαζε ςῥοὶὶ οἵ 

“ Ἡρι. «8115 δἰἰεπύου ἴο ἴ8ε υϑὲ οὗ ἴδε δᾶτις ἤζυτε ἴω Ὀοια Αδογ. δηὰ Ατσ.. 
1 80 Ὧδνυ.. Ζ 80 δῷ. αἱ αἱ. 
ὅ 90 6. 4. Ταιιηονίυβ, Ἠδββοίθεσς, Ἐπ. ΗἨάὰ., Κε., Ο... Ἐὰ 80 ς. ζ. ΚΙ. 
Ἡ 80 νε. εἰ αἱ.. 11 8.0 Ν ε., Νοπ.. 
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φοϊΔ] ΤῊΣ Ρσόρῃαῖ ΠΟῪὟ τοίου ΠΥ δά άγεββϑεθ (Π6 Ρυγϑυΐηρ ἴο6, 
Ὑ)0 81:6 δασζὰά ου [86 ἢεε]5 οἵ (ες βδείην Νίπονιῖεβ, δηα ὑτρο5 ἴθ 

ου ἴο ἐδοῖγ στὶς ἢ Ραμ άοχγ.--- 10 ᾿μογε ἰδ πὸ ἐπ ἰο {6 δον 5) 1 Δίοτα "νυ, 

“το [Πδὲ ψ ΒΘ 15 ρσερασβα." Τῆς ψεδ] ἢ} οὗ ΝΙΠονθῇ 15 πη] 66. 
586 [88 Πεδρϑά ὑρ ἱ]-σοϊίξδη μψαΐπβ, ἴῃς Ργοάμποϊ οὗ [6 Ρ]υηαοΣ οὗ 

ΒεΥ νἱοϊτηβ (οἷ. 30); πονν 5886 Πουβϑὶ ἢ ταδί δηάθσγο ρἰυπάοσ. ΤΠΘ 
8115]0η5 ἴο (6 τ 8 1} οἱ ΝΙΠενθῆ ἴῃ [Π6 Αϑϑυτίδη ἱμϑοσ Ρ ]0Ὴ5 ΓΘ 
Πυϊηθτοιβ. ΤῊΘ Το ΒΟΟΙΥ δοαυΐγοά ἴῃ [Π6 ΤΏΔΗΥ σδΙηραΐρτ8, ἴο- 

σοίβοσ τὲ [86 δηοσσαοιβ (Πρυΐα ον ἀροὴ ἴδε 5 76 οῖ ῬΘΟΡἑ685 
ὙΠΟ νγ88 σοηβίδ ΕΥ Ρουγίηρ ἰηΐο [Π6 ἰγϑαβυτγΥ οἱ ἴῃ 6 Κίηρ, πηυϑί 
δανα 811εα (86 σαρὶΐ4] εἰν ἢ τσ 68 ἴο ονεγῆοσιηρ. Ἐ--π αδμν- 
ἄαμεοε οἵ αἷΐ 5ογίς οὐἩἨ ῤγεοίομδ αγίἐοἶ.5] ῊΪΒ 15 ΔΡΡΑΓΘΏΕΥ ἃ ρ]οβ5 
ἐσρ  ἰηΐηρ (δ6 ργεοθαϊΐηρν νόοσαὰ ΓΤ, “Ρσερασδαίοη. ὍὨ6 Ρρῆγαϑα 
8 ὙΏΟΙΥ υητεϊαϊθα σγατησηδίοδ!ν ἴο 115 σοηΐοχί δηα βυΡοΓΗϊοι 5 

αἶδο ἰῃ [86 5Β.Γορῃϊς ἴοστη. ϑοῖῃδ δἰϊεπιρί ἰο σγεαῖα ἃ σοῃηδοίίοῃ 
ΌΥ 5ΒΌΡΡΙγίπρ βϑοὴδ ψοσάβ, 580 0ἢ 85 “"δηᾶ ἰδκε γε᾽᾽ Οὗ ""δηὰ 8Ρ01]} 

γε, δἱ [6 θερίπηΐηρ οὗ [86 Ρῃγαβε Εοσ ἰΒῈ ψογὰ “δϑυηάδηςθ᾽; 
ΟΥ “τ ἢ 65᾽ σ΄. 15. 2223 615 6632 5. ,0ο.Δ. Τα τϑηἀοσίηρ “ἅγιο 65; 
8 ὈεΓοΓ ογα (ἤδη ““νεβ565.᾽) [{ 18 ἃ ζεῃοσαὶ ἴεστη σονετίηρ ἃ 
ψὶάς σαηρο, {Κὸ ἰἢ6 ΕΠΡ 58} “Πρ 8᾽ (σ΄. 76. 465 1,ν. τς Ὁι. 225). 
ΤὨΘ 5816 Ῥῇγαϑα οσουβ ἰη Ηο. τ4᾿-. 

ϑὲσ. ΓΝ ἐμ ρἢ 5,565 (ἢ6 Ρδηῖς (μαΐ μεΐ4}15 (86 ἱπαδιίδηίβ οἵ [Π6 
οἷν [δδΐ οῇμςβ ῥγεγϑά ὕροὴ ἴδ δηὔσο ψουἹά.---11. Τλοεγε ἐς ἐρερ - 
με55 απὰ νυοἱά απὰ τυαςίε] (ΟἿ. 15. 24'.. ΤΒς Ἡροῦτον γίο 45 δΔῃ 85- 
ΒΟΉΔΠΟα ἢογα (δδᾶΐ οδπηοῖ 6 σδιτὶθα ονοσ ἱπίο ΕΠρ 5.7 ΕῸΓ ἃ 
ΒΤ ΔΙ 0856 οὗ Ῥϑγοῃοζηδβία, ζ΄. ΖΡ. 1 15. λ)ῦ )οῦ. ϑοῖὴδ σου ά 
ΤΆΔ Κα [86 ἔδοὶ [δαὶ οδοἢ οὗ [6 δεοομά δηὰ (ϊγὰ Ἡδθγενν ποι 5 

ἱπογθ8 565 ἃ 5.114 0 ]6 ἴῃ Ιδηρίῃ ΟΥΣΓ 1ΐβ ΡΓΘαΘΟΘΘΘΟΥ δἰ ρΉ Ὑ ἃ ΟΟΙΤΟ- 

4. ες. Τισιει- ὐοβεν 1 δέϊζετ ἃ ςδιηραΐκη ἴῃ Αδίβ Μίπον βαυς, " Ησεταδ οὗ ἤηε «ΠδΥΚΟΥΙΣ, δυείς 
ταῦϊοβ δηὰ ἰδ οδίε οἱ ἰδεῖς ραβίυγοεβ, 1 Ὀσουσμῖ Βοίδ ἴῃ οουη 1685 Ὡιιπ ΕΓ5. . . . 1 ἱπιροδοά 

ΟἹ ἴῆετη 85 ἃ (γἰδυῖς 1,200 ΒΟΓΘΟ8 δηὰ 1,οοο μοδὰ οἵ Ἵδιῖο."" ἢ δι ωδησθοσ 1] βαγ5 οὗ ἰῃς κΚίηκ 

οἱ Ῥαξπα, "3 (2]ο!5 οὗ οἰ, τοοὸ ἰδ] οὗ δἰ ἵνοσ, 300 ἰδ] οἵ σορρεσ, 20. ἰδῆ οἵ ἴσοι, 

Σ,οοο νεκϑεΐδ οἵ ΟΡ Ῥεγ, σ,οϑο ρέεοςβ οὗ ναεχαιεὰ οἰοίι, θη, ἰ5 ἀδυσμίεν ψ ἡ δῖ το ἀοΟΥ ΤΥ, 

20 (Δ]σηῖβ οὗ μυγρίὶε οἰοῖ, φτοῦ οχεῦ, ς,οοὸ δῆσςρ, 1 τοςείνεὰ ἔγοπι δἰπι. Οης [αἰεηΐ οὗ 5ἰΐνετ, 

ἔπτο ἰδἰεηῖ οἱ ρυγρὶς οἰοίδ, . . . Βυηάτοα Βοδη5 οὗ οδάδδγ δα ἰσὶ ναῖε, 1 ἰαϊὰ οὐ δίπι. Ὑ δεῖν ἰῶ 

ΤΩΥ͂ Οἵἴγ Αδβδδυγὶ τεςεϊνοὰ τ. Αϑδηυγθαηίΐραὶ, ἰῃ ρατιίςυ!αγ, κίνεβ Ιου [1515 οὗ ([μς δἰ τωοκὶ οουηῖ- 
ἰε886 5ροϊ οὗ ΤΏεδ 65 δηὰ ϑι.58, τί τὰ Ἡτδῖςὰ ἢς ΔΙ|οα Νίηενεδ (ν. Ὠἰδ Αππδὶδ). 

1 80 Μασγιὶ, Νον. ἕ, Ηρι. 

1.11 ἰς ἐαϊγν πεῖ] τερεειει δά ὉΥ ἴδε σείτηδη, ζει ὦ Ἐμιεεγμη μὸῦ Ῥενπεεγωνῇ 

(ον... 



-- 
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Βροῃ σης ἰπμογθᾶβθα ἰῃ (6 1Π ΘΏ5Υ οὗ 16 ἐπουρῃϊ. Ὲ Βαϊΐ (ἢ 5. 15 
βοηθῦνῃδίὶ ἰΔηοϊ]. ΕῸΓ 8 5' γα Αγ τ} ΠΡ] οΔοη. οὗ ΒΥΠΟΠΥΤΩΏΒ, «ζύ. 

7ε. 485 7ο. 22 10. τοῦ. Βυΐη δηὰ ἀεϑοϊδίίοη αν μοί ]θη (86 
ΟὔΟδ Ρχσουά τη ]5ίγ655 οὗ (86 ψοσ]α.---4 νπΝἴἶ α πιεηρ πεαγὶ ἀπά ἰγέηι- 
διήπρ ἀηπθε5] (ΟἿ. 705. γ' 15. 127 ,χτἢ 70. 4. ὙΒΕ ἀεβοπρίοη Ρᾶ5565 
ΠΟΥ͂ ἔγτοτῃ ἴ6 βϑῆθσαὶ ἀθβοϊδοη ἰσουρδοιΐξ [Β6 Οἱ ἴο (86 5ἰαἴε οὗ 

τηϊηα οὗ (δα οἰ ἰΖοη5 ἐμεσηβεῖνοθ. Α β' Ώ]ᾶσ Ρἱςσίυσα οὗ {86 σοηδίοσ- 

παίΐζοη οὗ ΒεοΙβῃαζζαγ οσσυ5 ἰῃ θη. ς᾿.--αἀπά ἀπρμΐσῖ; ἐπ αἱ! ἰοὶμο] 

ΤΕΣ ἤριγα ἰβ ἀεγνοα ἔτοῦλ [ἢ6 ἀροηεβ οὗ ψοσηθη ἴῃ οὨΣ]ἀ-Ὀἱ ΓΒ; 
τ΄. 15. χιδ. ὙΒ6 Ἰοΐῃϑβ γα γερασαάθα 85 ὑγθ- ΘΠ η 1} (ἢ 6 5οαΐ οὗ 
βίγοηρτῃ (70. 4ο᾽" Ῥχ. 4117), θαῖ [86 νεῖγ οἰϊδαεοὶ οὗ βίγσεηρίῃ 15 πον 
558} 6ἀ ΌΥ ΘΑ Κη 655 Δηα ρΡαΐη; ζ΄. Ῥ5. 69 Πη. ς".---Α πὰ δε 7ατες 
οἵ αἱ! οΥ ἐλιεην δόοοηις νι] (Οὕ. 70. 25 16. 305. ΤΏ [1τ6γὰ] τηοδηΐης 
οὗ (ἢς ἰαϑδὲ ὕγο ψογάβ 15 ΡΟ ΟΙΥ “ψχαίθεγ σθμεββ.᾽ ὙὨΪ5 [85 
Βδϑὴ ἰδκϑη 8ἃ5 σζηθδηΐηρ “Ῥθοοπια Βυ5ῃ6α 7 8δηά, ἰη νἱεῖν οὗ 15. τ43΄, 
(ἢ18 ΙΏΔΥ ΡῈ ἴῃς πρῃΐ νἱεν. Βυΐ ἔδδσ υϑι8}}}7 ῥσοάιιοοβ ἴη6 οοη- 

ἘΔΙΥ εἴεςοῖ. ἨἩδηρσο οἴΒοῦβ, ἢ τόσα ΚΟ Ὠοοά, οοηςεῖνα οὗ τς 
Ὀ]οοά 45 4}} υὶάγανσῃ ἔγοπιὶ (6 ίαςο, (Ὠυ5 ἰδανίηρ ἰΐ οὗ Δῃ ΔΞὮΥ 

Ρδίθηβϑϑ; ζ΄. 7]ο. δ᾽ 23 Το Ψεγβίοηβ, ψῖ 8 ἃ 51} αἰβογοηῖ 
τοδαΐηρ, 18 1ηΚ οὗ τἢς ὈΙΔοΚοηϊηρ οὗ (6 ἴδοαθε. Ὑθετα 15 ποΐ (6 
ΒΡ Ὠοϑὶ στουηα ἴοσ οἰ] ηδηρ [ἢ15 οἰδιι56 ἃ5 ἃ τ ]ϑρ δορά ρἰοϑϑ οἢ 

“(οίπϑα ἴῃ βοδυ δι᾽" ἴῃ 2΄;δ 1 15 πϑοάθά Βϑσγα ἴο σοπιρί εἰς ἴῃς Ρ4]- 
8ης6 οὗ δουρῃϊ δηὰ γῖνα ἴη6 δηϊϑῃϊηρ ἰουςἢ ἴο (6 ῥἱοίυγε οἱ ἀε- 
βραὶτ.---12. λεγε ἐς 1:6 ἀπ οἵ {πιὸ ἴΐομς ἀπά ἰΐ6 σανε οἵὨ ἐψ6 γομπρ 
0.5] ΒΥ 1815 τῃείοσίοδὶ χιδβίοη, (86 Ρσορῃβδί στη κ68 11 οἶθᾶγ (ῃδὶ 

ἢ δηξποὶραῖοβ ἃ ἀσϑίσυςοη οἱ ΝΊΠονο. 50 σομρ] εἴα [δὲ ποῖ ον 

ἃ νεβψαε 711} γουηδίη ἴο σῃδτῖκ 118 5116. Τὸ τερσεβθηΐὶ ΝΙΠΘνεἢ 85 ἃ 
᾿ἰοη 8 ἄδηῃ ἀοββ ποῖ ᾿ΡῚῪ (δαὶ (ἢ Ρτορδεῖ. τερᾶτάοα ΠΟΘΙ ΓΌΪΕΙΒ 88 

δανίηρ ἀερεηογαίθα ἴο ἴῃς ἰδνεὶ οὗ ἔθσοσίοιβ ΥἿΠ4 ̓εοαβίβ, ἘΚ θυ ΣΑΙ Γ 

ϑιρρεβίβ {86 ΒΌΡΓεπια ρίας οἵ ρονσοσ ἴο ψ  ΐοἢ Αβογτία μα ατίβεη ἴῃ 

τῆς οτοηΐαὶ νου. Τῆδ Ἰίοη ννὰ5 ἰδ [ανουσὶία Δη1π|8] ἴοσ γί σᾶς 
8ηα ἀεξοοσδῦνα ρυγροβοϑ ἴῃ Αϑϑουτία; ἤθησο ἴῃς ΠρΌΓΕ 15 Ρεου δεν 
Βιηρ. ΒΙΠΟΥΡ ΘΟ ΚΤ 5665 Βογὰ δὴ 4} 5ἴοη ἰο Ζοοϊορίοδὶ σαγάθηϑβ οοη- 

προοϊεα ΜΠ} (86 τογαὶ ραίδοθ. Βυΐ, Ἄνεὴ 11 (Π6 στογαὶ ρβασκβ ΨῈΊδ 

ὃ. Ταπιονίυς, Ηά.. {80 ἕαδρ., Μακί, Καυ., Κοηι. 

Σ 80 “. Κ. ΑΕ;., (α]., ἘΌδεππ., Ὦδν., Ἧδε!., Ὡτ.. δ Οοπίγα Ἦρι.. 

δ (].. 1{84.5. 11]. 
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Ζοοϊορίοδὶ γαγάδηβ, ψ Ὡς ἢ 15 νεσγ ἀου δι], [815 νἱενν γἱ6 145 ἃ ἔδγ 
1658 ἑοσγοθίῃ! βεηβθ. Α ἤριυγαῖννα 1.56 οὗ ἴῃ ἰΘΙΤῺ5 15, ἴῃ ΔΗΥ (856, 

ΤΩ ΟὮ [Πα τότε ΠἰΚοῖγ, Ὀδοδυβε οἱ [ἢ6 ἔγεαθεηου ψΠ ἢ ν ὨΙσἢ ΘΏ ΘΠ 65 

οὗἨ Ιϑγδοὶ ἀγα γσοργοβθηϊθα ἃ5 [1οη5 ἰη [ὃς ΟἽ᾽.; ο΄. ]6. 47 49. ςοἱ 
ΕΖ. τοῦ ΖΡ. 35 5. 35. ΑΕ οδειβ ἃ αἰβογοηῖ ἰοχί ἴοσ ἰΠ6 βοοοπά 
ἢ4} οὗ ἰῃς αυσδίίοῃ, νἱΖ. “8δηά ἃ ζεθϊηρ-Ὀ]δςοα ἰ5 1 ἴοσ 86 γουηρ 
᾿Ἰοη5᾽"; θὰὲ ἴῃς ψογὰ “θα ]ηρ- ] σα ̓  ἀνεσγνθογα εἶδα Τ6Δη5 ἃ 

“ἐρταζίηρ- τουηα᾽ δηά 15 (ἢ 5 ΠΟΙΪΥ ἱπαρρσοργίδῖθ ἃ5 ἃ ῃὩ8Πὶ6 ἴοσ 

ἃ ᾿ἰοη 5 ἐεβαϊηρ- Ϊαοθ. ΤῊ Ϊ5 ἕαςξ, ἰορεῖθοσ τ ἢ [86 τοαυτοπιθηῖβ 

οἵὗ (ἢ Ρᾶγ8}16}15π, σμ Κ65 ἰΐ δα ινίβα Ὁ]6 ἴο ἴγᾶῃϑροϑε ομβ ἰοϊζεσ, ἰἢυ5 

βεουηρ ἰῃ6 ψογά “σανε᾽) υ. ἡ..- Ἰ μοῦ ἐς Ἰΐομ τὐεμΐ ἰῸ φηίεγ, 

ἐμὲ οηὶς ομὸ, εὐ πορε ἰο ἰεγγ1}}] 4 τεδάς, “ΝΈΟΣ [86 Ἰ᾿ΐοη, [ἢ 6 

᾿Ἰοη 685 νοηΐ, (ῃ6 οὐ οὗ ἰῃς Ἰἴοη, ψΠ, οἰς..᾽ ΤΕ τουρῇ, δοαγηάεας 
βἰσπιοίαγα οἵ ἰῃἷ5 ϑεπίοποθ, οουρ δα τ ἐπ6 ἀουδὲ ψΒϑίμοσ δ 3 τ 

“ΠΟ 655 ΟΥ̓Ϊ8 ΟὨΪΥ ἃ ναᾶτίδηϊ οὗ δὲ ΞΞ “]οη,᾽ ἰεΔἀ5 τηοβί ἱῃίεγρσο- 
ἴ6Γ5 ἴο ἕο ον ΩΦ, 85 ἢεγσε. ὮΪ5 5 σοσίδί νυ δὴ τ ρσγονοηθηΐ ΠΡΟ 

4; ὃυϊ γεῖ, 116 Ξυιρίοίοῃ ἃτῖβε8 (δαὶ δὲ" ΣΏΔΥ δ6 ΟἿΪΥ ἃ τηδτρὶ- 

8] ποίε [δὶ ἢ45 ογερί ἰηΐο ἴῃς ἰεχί. Τ6 Ἔχργοϑϑίοη ““ψεηΐ ἴο 

ΘηΐοΓ᾽ ἰβ γα ΠΥ ΘΚ δηα [86 ἢχϑέ ἢ δ] 1 οἱ [86 11Πη6 15 ἴοο Ἰοῃρ' ὈΥ͂ ΟΠ 6 
Ῥεδὶ 85 οοτῃραζϑά ψἹ ἢ [ἢ βεοοπα δ4}{ δηὰ νυ] ἢ (Π6 οἴ6Γ 11η65 οἔὗ 

[86 ςοπίεχί. Ὀτορρίηρ δ᾿ 3 Ὁ, [με 1ἴπὸ τοδὰβ βιῃοοίῃγ, ““ὙΝΈΣΒΟΣ 
νγοηΐ (ἢς ]οη, ἴῃ ΠἸοΠ᾽5 σαὐ, ψὩ, εἴο.." Αποίβοσ ρσγοροϑοά τε 

(ν. 1.), νὶΖ. “ΕΠ Β6Σ ἰδ6 Ἰίοη ψγοηΐ ἴο Ὀσηρ ἰῃ, (6 ἸοΠ᾽5 σὰ}, 1}, 

εἴς.,᾽᾽ γίε! 5 δὴ αννκυναχα διτδηροιηςξηΐ δηἋ 8 1}58 15[8 0 ΟΓὙΥ 5656. 
--18. λεγε ἰλ6 ἰΐομ ἰογε ῥγεν δωιοῖεη Κ07 ᾿ἷδ ομὸς σπὰ γεμάδα 707 
μὶς οη65565] ΤὯΘδ ὈΟΟΙΥ οἵ 8. νγᾶ5 Ὀὑσουρῃΐ ὑδοκ ἴο Νίηαονθῃ δηά 

ΔΡΡοτίοησδα διηοὴρ ἴῃς ρδ]δοθβ δηὰ ἴῃς ἰθρίθ5. Τῆς Ἰίοη Βογα 
ΤΟΡτοβθηΐβ ἴἢ6 Κίηρ οἱ Αϑϑεγτία, δηά 16 ουῦ8 18 ποῦ ]65.--( ὦ 

βιὰ κὶς ἰαῖγς ιοἱὴν ῥγεν απά πἷς ἀεμ5 το δοοίν")] ΤὮδ δῃοστηοιιβ 

5Ρ0115 οὗ ΣΔΩΥ ΤΑΙ Ραὶρη5 τηυϑί ἢᾶνα τεηάἀεγοα ΝΙηθνεῇ ομα οὗ 6 
ψν δ] ϊοϑὲ οἰτ165 ἰῃ ἴῃ6 νοῦ]. 66 Γ [8158 ἄρυτζε, (Π6 Ργτορῃεί 88 

Ρταβοηϊθα ἴῃ νἱνὰ δπὰ εβεςϊνε [Δϑῃίοη ἃ ρἱοίασγε οἱ [ἢ ἔδγος! Ὁ 
δΔηα χρδοῖ ψΐϊοἢ σμαγαοίεσιβεα (ἢ 6 Αβϑυσίδῃ ΘΟΠΘΊΘΙΟΓ ἴῃ 8 

(τοδίτηθηΐ οἱ ἀείοαϊθα ρεορὶεβ. Τδὲ τογαὶ ἰῃϑοτ ρου δρουηά 
ἢ 14 οβ ναι ηρς [86 ᾿πηρχαβϑίοη ἤθγα ὑσοάποβά. 

1. Υ̓ δῃηηουηοοβ ἢ ἰδαςὶ (ῃαἱ ὙΔηνεἢ ἢδ45 ἀεδογεθά ἴῃς ἀονῃ- 
1411] οἵ Νίμονο δηά ἰῆἢς σοσρ]είς ἀδϑίσυςξοη οἱ 811} Βοσ ψ δ } ἢ δηά 

ἣν» ̓ 
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ΒΕΓ τηυηϊοηβ οἵ νσ.---14. Βελοίά, 1 αγηι αραΐϊμδί ἐΐδε, ἡ ἐς ἐπὸ 
ογαεῖς οἵ γαλιυεῖ, οἵἩ μο5.5] Α σομλσοη ΨὙΑΥ ἴῃ [Ἐγε δ δηά ΕΖο- 

Κίοὶ οὗ ἀῃηπουποίηρ ἃ Ρυιμἰϑμπιθηΐ ἔτοπι Ὑδαν; 6. ρ. 16. 2τἶΣ γ3Ὁ Ά. 
κοΐ ς15 ΕΖ. ς᾽ 1,5. 39. ,τῦ ,83, Τα Βοϑβίϑ οὗ Αβϑυγίδ ἃγὲ βούγευ 658 
ψ Βοη οοητοηϊοα ὈΥ ἰἢς Ποκίβ οὗ δε. ( ογίαδϊη δηά ἰοίδὶ συ ΐῃ 

ανναῖ5 Β6..---Α πᾶ 1 «μαὶϊ δμγη ΜΡ ἐδι’ν ἰαΐν ἐμ δσριοῖε σμὰ ἰδὲ Ξιυογά 

τὴ} ἀδυομν ἐᾷν γομπρ "οη5] Οἵ. Ῥ5. 4725. Εἴτε δηά βνοσζαά σὰ [88 
δρθηΐβ σβοβθη ἰο Ἔχϑουΐα Ὑδνε 5 Μ1]. ΑἹ Π45 “δεσ ομαγοί᾽»" 
ἴον “1ἢγ Ιαἷτ᾽; Ὀυϊ (158 ἀοε8 ποῖ ευϊ ἰἢς ἤφσιυγε οὗ [ῃ6 ᾿ίοη ΜΙΝ 
ΟΠ Ώ1165 ΒΟΓΘ, 88 18 Οἶθδσ ἔσοτι (6 ἰδίίεγ ρατί οὗ ἰδ6 ᾿ἰης; ψἘ16 

ᾧ Ὁ τοβοοὶ ἃ αἰβεγεηΐ ἰεχί ἴγοιι ΑΕ δηὰ ὀρθὴ (ἢ6 ἀΟΟΥ ἴογ δπλθη- 

ἀδοη5.---Α πά 1 τμαῖ οἱ οὔ ἐν ῥγὸν ζόρι ἰΔ6 ἰαμπα] ΤὮΘ ΡῥΓΕΥ͂ 

Γείεοιτοά ἰο πηυβδὲ θ6 ἴΠ6 θΟΟΙΥ δἰγεδαν ἰῇ Αβϑυσίδ᾽β ροββϑθβϑβϑίοῃ; ἃ 

(τοδί ἴο ἀοβίτου (86 εκ δῃα ἀδίδησοὶεβϑ ἡδίοηβ ἴΠδὶ μάνα Ἀ[ἢ- 
δγΓῖο Ὀθθὴ ΠΟΙ ΡΧΘΥ νου Ἱα 6 στ ΠΟΪΥ ουἱ οὗ Κεερίηρ νι [ἢ εριπΐ 

οὗ ἰἢς ρᾶ58δρε.---Α( πὦ 16 νοῖσε οἵὗὨ ἐν Ῥιεδδομρεγ5 τὴ ὃς μεαγά πὸ 

γι ογε] ΤῊΝ “ΤΣ ββθηρεῦβ᾽ ἃσὰ ἴῃ ΘΠ} 558 7168 5βεηΐ Του ἔγοια ΝΙΠ6- 

νϑ ἢ ἴο Ἔχδοῖ (τἰρυϊα ΟΥ σοΙΏρΕ] συ θτλβϑίοη. [{ 15 ποῖ ὑη}1Κοὶν ἰΠδΐ 
[ἢ6 ΤΘΙΏΟΙΥ οἱ (86 ἰπϑυ] Πρ ἀετηδηά οἱ [ῃ6 ἘδΡβηδ Κοὴ ἴῃ Ηδ6Ζο- 

Κὶ8 5 ἔπ)6 1165 θθιῃἰηα (8686 ψοσάβ; ο΄. 2 Κ. 1817. 19 τοῦ 3.15. 3215 

Τα ποῖσε οἵ [198 βοςοοη 15 του δηά ἱττεχζιΐασ Ηχαγηθίοιβ 816 

ἸΏΟΓΟ ἔγεαυεηὶ (8 ΔΩΥ ΟἾΒΟΓ τδᾶϑυσε; ἰεἰγαυλθίοσβ 816 8130 ΠΟΙ ΠΟΙ; 
ΨὮ1|6 ἃ ἔδνν ροηϊδιηοίοσβ ΡΡοδσ. ἴὐπηίζοσυ τυ οὗ τχεῖσε ἴῃ ἴῃς βυςςαβϑῖνα 
|ἴπ68 οσδῃ 6 δἰίἰδἰηθα οΟὨΪγ ΌΥ ἱακίης υητναγσδηϊεὰ ΠΡ ογιῖ65 ψ τὰ τ(ἢς ἰεχῖ. 
ΤΒε [1π68 δῖὸ δ 31}}} στοιρεά ἰηΐο ἄνε ἰορὶςδ] υπ118, οοηϑ της 5115. οὗ 

δἰχ 11π658 Θδο ἢ, Ἔχοθρὶ ἰῃ ἴδ ο836 οὗ [6 οἰοβίηρ 517., ΙΓ 18 τοἀπςοὰ ἰο 
ἴδγες ᾿ἴπ68. 

ΤὨΪ5 βεςοη ἔοστηβ ἴῃς ἔτϑὶ μαζί οἵ ἴῃς σεμυΐης ρσορἤοου οὗ Νϑἤυπι 85 
ἰς 8858 Ὀδϑὴ ἰγδηβη(οα. [ἱ ἰ5 ποῖ ργοῦδοϊο, μβονγανοσ, ἰμδὲ 115 σοη53:1- 

τυϊεὰ τῃς οτίρίηδὶ Ὀερσίπηΐηρς οὗ [Ώ6 Ρσορἤοου (οομγα Ατη.). Ν΄. 11 5 ἴοο 
δΔΌτγαυΡτ ἴο Βᾶνε Ὀδεδη ἴδ6 ορεηΐηρ οὗ ΝΑ Βα ἀἰβοουγβε; βου αἶτοςῖ τλδἢ- 

ὕοη οὗ Αϑβϑγυτία οὐ ΝΙ, ονθῦ τουδὶ μᾶνο Ὀσεςθαδὰ ᾿ξ δηὰ ἔυγηϑηοα τς δηίϊο- 

οδάσηϊξ οὗ (ἢς ΡῬχγοπουη ““ἴΠ66.᾽ ὙὍῆα ῥσχεοδάϊΐηρ δοσγοϑβίὶς 888 ὈσγοῦδΌΪΥ 
αἰβρίδοθαὰ ἰδς οτἱρι πα] Ὀεσίμηΐης; 580 Βυ. ἘΒ. 4261; Ὦτ.; Κδυ.; σοπίγα 

Οτ.. Τδε ἢγϑβι 81Ὑ. ἃ5 οὔβρδηϊβεα δῦονε Δ οοηίδίη ἔγαστηδη(5 οὗ [15 ἰοβί 
βεςἔοη οὗ ἴῃς ῥσγορῆεου; ἰϊ βθεῖὴς αγαϊνγ ργοῦδοὶα (μαὶ {Π 686 5ὶχ ᾿η65 

οτἰίμδ!ν Ὀεϊοηρσεα 50 ο]οβοὶν ἱορεῖθοσ 48 ἴο ἢᾶνα 8] ]εη τ] ΐη ἰἢς ᾿ἰτΣ 5 
οὗ ἃ 5ἰηρὶς 51. 

Τῆς 5εοϊίοη 885 τεςεϊνεα πο ἱτηρογίδηϊ δ οη5 δϑἰὰς ἔσοσα ἴῃς ὑσε- 
χεα δοζοϑβίὶς δἰσεδαν Ἴοοηβίἀογοὰ δηὰ (μς νεσβεβ ἰτεδίεα ἴῃ ὃ 3. Α ἔεν 
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δἰϊσῆς χἴοβθοα 8.6 ἰβοονεσαῦϊο, Ὀὰὶ ἴΠ656 ἀο ποὶ αϑεςὶ ἴῃς οἶοβα αὐ δ οὗ 

ἴῃς ραβϑᾶσο δηὰ {86 οἰεασ δηὰ ἰορίοδὶ ρσοργοββ οὗ ἰδς ᾿δουρῃϊ. ΤΩ βίγἱἊ 
ἷβ εἰεναϊεἀ δηὰ νἱροσουβ. ὙΤὩς ἱπιδρίπδενο δηὰ ρῥἱςϊοσίαὶ ᾳυδ 1165 οἵ 
ἴδς ἀεδβου ρ οη βεσνς ἰὸ Ὀσγίης [6 δοδης δοίῃδ Υ Ὀείοσγε οὖσ εγεβ. Τῃς 

ῬΑ ςραηίβ ἰῃ ἴδε βσυραῖς συβἢ ἴο δηὰ ἔσο ἰῇ οὖγ ρσγεϑεηςς δηὰ νὰ 8ὲς 

ἴδε δηρσυθῃ το Ὡροη ἴδε ἔδϑοεβ οὗ ἰδς νδῃηαυϊϑῃεά. 
Οἱ ἰδς νασίουβ δίἰθτορίβ τηδάς ἰο ἱποοσροσγαῖς 1}. "94. 23 ἰη (Π6 δοσοβῆς 

ψἘΙΟΒ ἔοττης ἰδς ἢγϑὲ ρασί οὗ ςἢ. σ, ποῆς Ἄσδῇ οοσηϊηδης δϑϑεηῖ. Οὐηῖκ. 
(1893) οδιιϊποά 15 ρ, Σ δῃᾷ ἢ 11π658 ἔσόσω 1}, ΥἱΖ. 

ὨΝΟΝ ὙΤΌΝ ΓΘ ῬΌΘΝ ΠΟΌΌΥ 00 
ὝΨ Ἴο02 Ὃσ κο δι ἌΟΡ ΠῚΣ 
[Ἴκὸ ππ0] ὃ [γ᾽ ὉΝ] 2. 

Ης α͵950 βεουτεὰ 86 Ὁ 1ἴπὸ ἰῃ Ῥδσί ἔσοια ν. 11 ΕΥ̓ οσσωεη ἀδοη δηὰ 
δηϑροβί οῃ, ΥἱΖ. 

ὈΌΦῸ ὃ» (128) ὉΡ»Ὁ32 Ὑρὴ (110) πρὸ δὴ Ὁ 3 πΠ ΠῸ (98). 

ΒὶςΚ δεςερίεα ἴδε σ ᾿ἶπὸ, δυϊ ὑχοροϑεά ἴδς ἐο]]ονίης ἢ ᾿ης, τδά ας 
ὉΡ ἴτοπι στ... 4 ΕΥ διηεπαάδεἝου, ᾿ἰγαηβροδι ἴοη δη ἃ οσαἱβϑείοῃ; ΥἱΖ. 

ΠΩΘΌΥ ΌΡ ΓΥῸΝ ΓΛ ΟΥΘΝ Ἴγ3ἢ 

Ηρ. δυτεεὰ δβϑοθ λ } τ ΒΊςΚ,, νἱζ. 

ὝΨ ὈΌΦΣ Ὅ" κὸ δὴ πὸ» ΠΣ 
ΠΟΘ ὉΌΡ ΓΥῸΝ 109 ΟΝ ΣΡ 

νδῃ Ἦ. ι.ι565 ν. 11 ἔος ἴῃ Ὁ ᾿ἴπὸ, τὶς ἢ οἴδοῖβ δηὰ ἴῃ ν. 3, οοσΈ ν. 149. 4 

ἴῃ ἃ Π6Ὺ διτϑηρειηδηΐ ἴογ ἴῃ ὃ ᾿ἶπο, δηῃὰ οσεδῖεβ [86 ὕ Ἰ᾿ἴης ουΐ οὗ ἃ φςοτὰ- 

Ὀἰϊπδίοῃ οὗ 1!49 δηὰ 21}; νἱΖ. 

ὈΡΣ Ὅν γγν »Ὸ 2. Π ΜῈ ἼΟΟ ΙἹ 
ΠΣΟῸ ἭΝ ΠΝ) ΠΥῸΝ ἼΣ ΨῸ Ὁ 148.9 
ΓῸΣ ἦο ὉρῸΣ ΣΡ Οκ ἼΡ 145: 211: 

Νον., ττῖῆο ἴῃ 88 ἢσει δὰ. βουρδὶ ἴο οοχωρίεἰε 86 δοσοβίς, ἰῃ ἴπ 6 2ά, οὐ, 
(1993) δραηδοηδά (δὲ αἰϊεσηρὶ ἴο ρὸ ἔυσίδοσ [δ ἴδς 9 ]ης ἴῃ ν. 8 δηὰ 
τσ μαἶγ 58] ὰ οὗ ν. 11 (δι 1 οἴετοά ἱπευρογδῦ]α αἰ ἤςυ 65 ἰὸ ἴῃς βυρρο- 
βἰἴοη οὗ δὴ δοζοβς βίσυςΐυσε. Τὰ ΔΙΌΙΪΓΑΙΥ Τσμδσδοίεσ οὗ (86 ΣΩΔΗΥ͂ 
οδδησεβ ἱπνοϊνεά ἰῃ δδοῖ οὗ πε εἸοτγίβ ἰὸ ι.56 ἴΠε56 νοσβεβ ἔοσ ἴῃ φοσω- 
Ρἰεἴοι οὗ ἰδ Δοσοδς σρδ 65 1ΐϊ ὩδΟ ΒΑ ΣΥ ἰὸ ἀστοὶ τ ἴῃς ορίπίοη οὗ (ῃς 
ΤΩΔ] ΟΣ οὗ δοοΐασβ (δδὲ τ 81}ς ἴῃ 686 διίίειηρίβ ὅο οσεαϊὶ ἰο ἴδε ἱῃρεηυ 
οὗ (δεῖς δυΐδοσβ, [8 οΥ Ἵδηηοῖ Ὀς τερατάοα 85 ἀδιηοηβίσδ ηρ ἴδε Ὀσόβοηςδ 
οὗ 8 δοσζοβίϊς βἰσυςίυσε ἰ ἴθ686 νεσβαβ; 80 6. σ. Νον., Μασί, Ὁσ., Ηρι., 
ϑικ., Καυ., θυ.. 

1... 150] θα. Ἴφρ. Ουηκ. (δελδῥίωμηξ, 102), 0 "- “Ὦγ δρροϊηιδὰ 
εἰπης.᾿ --ἐκαὶ ὦ Ἡ -ὁἠ κι; 5ὸ Οτσ..-τῦνη] (ὦ λογισμός.---} } Ἦ »ιδνε ῥὲγ- 

ἐγαείανιπ.----ἰ 3] Ουηκ. δά 5 Ὀὐορ ὃς, θαβθά ὕροῦ ’Ψ Ὁκ οἵ σ!, Νοὸ 

ςοσίδίη ἀογίνα ἴοη ἔοσ "2 ἰ5 γεῖ Κηονη; ν. οἡ 4'.--14, Εά. 81] εἴ, ἰῃ νεσβα 

85 ἔσῃ, σὰ Θ; 50 Οσ., Μασγι, Νον.Κ, διέ. δἰ αἱ..--- ΠῈΣ] ΟἿ. ςοη͵. 
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σὰ ἵνε., συηκ., Ηδρ., Νον., Ὦσ., Ὁυ..---Ὑῦῦ͵. ΗδΡ. Ὀποῦρ.-τῦτν" 
Ἵ9Φ5] Ὁ 18. [Ὡς φτγδυλιηδίοδὶ 5). οὗ δ", (δς Ῥσερ. Ὀεΐης υϑεὰ ἴῃ ἴδῃς 

Ῥαγ ἄνες βεῆϑθο. Οσ. ἼΡΧΩ πλι (Ὁ). Ηδρ. Ὁ0Ψ2 “5. Νον.. ὈῸΦ 21», 

Μασ, ςρ Ὃν"; 80 Νον.Κ, Καυ., δικ., Κεῖ. νυ.  »". Ηρι. 

γοῦν προ τῦν Γ530] Φ Ἰοΐπ8 τυῖτὰ ργεσεάϊηρ νΌ. δῃὰ ββεῖῃβ ἴο τεδὰ 
Ὁ 852. Μαγί, "ν "30. Νον. δηὰ Ηδρ. οσῃ. 88 μ'οββι Ὠυ. Ἴ.2 ν “25 ()). 

--οὐδὴν Θ - υοϑιηι. Οτ. νον. Ουηὶ. δηὰ Ηδρ. ον. Οογίξα. 
νν.---Ὑ Ὁ} Οτ. 300; ο΄. Οοτῖ, Ἴ2 7} 8. Ηδρ. Ὁ12Ρ.--- πῦρ 5] Βα. 
Δ δηὰ οἵω. 9 85 ἄυε ἴο ἀἰτίος. οὗ ρτεςεαάϊηρ 9, στ ΝΥ ς.; 5ο Μασ, 
Ὧγ., Νον.Κ, ρι., διΚ., Καυ.; ο΄. Ηδρ. .)5539. ὙΤΪΒβ ρίνεβ ΟἿΌΝ ἵν δος. 

8 ζοΙσοη υϑᾶσε ὙΠῚ} (18 νΌ. Ὀεΐης ἰδ ἐχομδηροά ἴοσ ἴδε αἰ θςυῖ 
ἰάϊοπι οὗ ΑΙ. ὦ ὅτι ταχεῖς; 5ἰ τα ]Ατὶγ ὦ Φ. Οτ. πρὸ. ΒίςκΚ. γΟΡ, 
δὴ ΑΙἴΔΏλ. ΜΟΙ - “ἀρ οδρβ᾽; 50 Ουηϊς. (σολδῥίωηρ, το). Ἐυ}. 
ΠΡ, ἴο ὃς τ, ἴο Ὀερίππίηρ οὗ 25. Ατῇ. ΓΝ - ογεῤίϊμα υενίγίς. 

Νον.(Ὁ) δηὰ νδη Η. 1,9) .---ϑοότις τουἹὰ ρἷδος "Ὁ ΟΝ ᾿σητηθα δ ίεὶν 

δἴϊες ν. "(9 (6. ζ. Μαγὶ, Ηρι., 5:1.) ταῖγ. ο5. δηὰ ὑγρὴ γρν οὗ ν. 110 
δίζεσ Νὴ ἴῃ ν. 115. Βυῖϊ [ΓΑηϑροβι ἤοηβ οὗ [ἢϊ95 δοσί ἰῇ ἃ οοηΐϊεχὶ 85 
Ὁτοκοὴ 85 11. 8. 23 βεε δασαϊγ ποσῖδ ψ 16. Οεγίδίηϊυ, ἴῃς βθηβα 

8. ποῖ τωρτονθά ΌὉΥ εἰἴπασ σμδηρε.---23, γ505}] Ἐά. γρε, στ Μίςδ. (Ον. 

Βιδὶ. ΧΧ, 180); 580 Ὗε., [ττὰ., θαν., Νον., Ευν., ΟΑϑηι., Μασιὶ, Ὁσ., 

Ηρι,, διζ., Κεοηῖ, Καυ., θυ.. Φ ἐμφυσῶν. ὦ Ὠρ9,βο, οοττοοίεά ὉῪ 

ϑ6Ὁ. ἰο ἔδϑμθϑο. Ηδρ. πιχϑῇ -- “(δε τεβουεσ.᾽ ---ὸ}] στ. ὑ}Ὲ.---Ὑ20} 

Ἐν. Ἴ)95; 50 Ηἰ,, Βυ}], θδν., Νον., θυ.. Ῥοσὶεβ, 25. Ευδ. 1.5. 

ΑΥ, ΗΡ. 22, ζΊ, 99, 18ς, γ.)0.-- ΠΣ ὝΧ)] [πῈ. 408. 45 ἵταν. ( 68. 12 δῦ, 
ᾧ ἐξαιρούμενος (ΟΥ̓ - σε) ἐκ θλίψεως -ὦ ΠΤ ἼΣΣ; 80 Ηδρ.. Φδ ἀοες ποὶ 

ὨΘΟΘΘΘΑΣΙΪΥ ἱηάϊςδῖς [86 ἰαςοὶς οὗ γ1η ἴῃς οτὶρίπδὶ οὗ ΣΟ, ἔοσ ἐξ 4190 ἱοοῖς 

ὯΟ δοοοιηὶ οὗ 1 ἴῃ ὍΧ), ψϑϊὶς ἢ [Βεγα 185 ὯὨῸ σγεᾶϑοῃ ἴἰο σὔδηρσο. ἘἮ σμὲ 
ἐμείοὐΐξαί οδείάϊομεηε. ϑοόῖὴς Ηδ. σηββ. ΠΧ) 2); ΟἸΒΕΙΒ, ΠΣΌ 5. τ. 

ὙῸ ἼΣ. Οὐοτξπ. Ἔν 2, Ὗε. Δ Ἢ); 80 Νοῦν, ΟΑϑηι.. Ἐυ}. 
ΜῸ Ὕ); 80 Μασί, Νον. Κ, διΚ., Κδὰα., θυ.. Ηρι. πυχρ 2. Βυὶ 
4᾽ 5 "οἱΞ 4 νε6]]- 65.815}: ἃ ψνοσζὰ δηὰ πεσε 5 ποίῃἱπρ ἱπΒ ΓΘ ἰη- 
ςοῃϑίϑίοηϊ ἴῃ ἴῃς ἰαΐοτὰ "Ὁ ἼΧΣ; ψοσγὰβ οὗ 5: λας δουπηα θυὶ οὗ ἀϊβοτεηΐϊ 

τοοίβ σὰ οῖ ἰηίγοαυδηςν δϑϑοςϊαίεαὰ ἴῃ ΗδὀΡ. ἔογ ἴῃς 5Ξ8Κε οὗ ἰῃς 8550- 
Ὠδῆςα.--ἄ, 1,0] Α 5:18} 1} ἐγ 516] ἃ ἴθδὴ ἴῃς τὸν τὶς ἢ Ρτοίοςϊεα (ἢς 

ψὯ0]ς Ὀοὰγ (ο΄. τ Κι. 1το!6- 17), Βοίῇ ἴγρεϑ Ὥδυ ὃς βεεη ἰπ 84.5.11 τόρ, 
1η4-6, τᾶς; ο΄. ΒεπΖίηρετ, Τ᾿ εὐ. Ανγελμδοϊορίε,} 2οο. (ὦ ρ].. Ἐύυ8. 3))0, 
ἴδεν ταοοϊκοὰ.᾽ -τϑην}}}}] ΝΝΟΣΤΩΔΙΪ γ» 022; ο΄. Ο65.}5"), (ὦ δυναστείας 
αὐτῶν. Ἦ 70γπέωρε εἶμδ. (Ὁ -ὸὶ ὈΠΝΉΣ2; 50 Οτζ., Ηδρ.. 8:1. Ὁ5.23.- 

ὉἼΝῸ] ἍΊῈ ---- ἔοσ .--, 85 ἴῃ πατρὶ, 37; ὦ ἐξ ἀνθρώπων -- Ὀππ; 50 Ευ}., 
Ηδρ. (ἢ). Ἡ ἐρπέιμς. Ἠδρ. Ὀ1.--- ΟΥ̓ ΓῸ] ἅπ.; ἃ ἀεποπιίπδῖνε ἔσοτι 
γῆ, "βοδσιεῖ. (ὦ ἐμπαίζοντας «- ΟὐὐγυΓῸ (ο΄. ΕΣ. τοῦ ΝῸ. 225 74. 1905 
: Κ. 66 411 (ἢ. 1ο! 15. 3. 66; νυ. Μασ. 7.405. ΧΧΧ, 306); 90 Ι΄, Ευδ.. 

αὶ μ8ακ5. Ὀδδη ἀοτίνεα 1655 τὰ] ἔσοτα πρὸ (ϑο Ὗοϊ].,  ε., Νον,., εἰ αἱ.) 
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δηὰ 2» (Ηρι.). Ηδρ. ογῦτρ οὐ ὅ5.»()).--9 κ32] Εά., νῖτἢ δος Ηεθ. 
τη38., ὥκ2; 80 Ηουῦ., Μίςἢ., Οτ., ἵν ε., [ττὰ., Οἵσ., Οοσί, Νον.,, σάϑιι,, 
Ηδρ., Μασῖΐ, σγοββωδπη (πολ. 177), Ερι., Καδυ.(ῦ), Κεπῖ, θᾳ.. Ευῦ. 

ΦὉ2.---ῦν 9] Βεΐηρ ἴῃ ἴῃς 608., (86. ΟὨΪΥ Ροββίδὶ]ς ἱσεδί θη! οἱ 48 δῖἊ 
(1) ἴδ οοππεςίίοη οὗ "Ὁ ΦΝΩ ψἱτὰ ὈΣΡΌΓ 88 ἃ πιοάϊβοσ, νος ἢ τηδῖτοβ ἴοο 
ἰοηξς ἃ ἰἰης; (2) ἰδς ἀΐβϑροβαὶ οὗ ᾿ξ 858 ἴδε ργεάϊςδῖε οὗ ἴδε [0]]. στοὺρ οὗ 
ψοσάϑ, ἴῃ ψἘΙΟΝ 886 ἴῃς 315 βαπαϊοὰ ἢ χτεδὶ αἰδιςυ γ. ὙὨς δεβὶ 
βϑοϊυΐοη ἰ9 ἰο τοδὰ νυν ϑ5, τὶ Φ; 50 ΕΔ., Ὀσιι., (ἱἹ., Νεν., Ηδρ., Ηαὶ., 

Νεϑβις (ΖΑ Κ,. ΧΧΊΧ, 154), Οσοββιιδηῃ (᾿. ς.), Και... Αγαϊηϑβί [ἢ}18 πᾶν Ὀ6 

υτρεὰ [δ ἕδος (δὶ εἰπε ἜΣ "Ὁ τ78 [Κ68 1{58 Ρ]. ἴῃ ὃν. ; θαϊ ἜΧΘΙΡ [65 οὗ Ποη8 

ταδὶεῖηρς ἰδ Ρ]. ἱπ θοΪἢ Αγ5 δὲ ποῖ ψδηϊηρ; 6. 5. ΠΥ Νς, θυϊ ἡ πο (ΕΖ. 

313); οὐ δηὰ Γυ; ὈδῸν δῃ ἃ ΓΊΌΟΝ; ὈῸΝ δηὰ ΓΊΘΝ; 65.157. ᾧ αἱ 
ἡνίαι, “ἴὰς τεϊη5᾽; τ΄, Ἢ δαδεηπαδσ, Ἰοϊπίης ἴὰ τ ἰτὰ ἔο}1}. 295, Οὐα. ὕλοθρ, 
“ΑΧ 65. Εαδ. τυγῖρ, “ἴοττον.᾽ ΟΒς. (ΕΒ. 2174), πῦϑπ, “τρείδὶ ρἰδίἊβ" 
(τί. Α55γ. ξαϊμῤέμ, "ςονετίηρ᾽). Ηρῖ. πτ, α ψοσὰ ποῖ εἴβενβεζε Τουπά. 
υ. τπρϑ.---.}} Εά. 53; ἔοσ ἀειηοηῃβίσβνε ἔοσος οὗ δί., οἵ. 668. 
δ1366.,.--}25] Βα. 9))λὴ2. Οὐ. Ὁ)2»»5.--τῦ ϑ΄ 2} Ἐά,, ὈΥΦ ΩΠ) - (δ καὶ οἱ 

ἱππεῖς; 50 Ὁ δηὰ ΜΙιοδ., Οτε., Νεν., ασ., ε., θΑν. (Ὁ), τὰ., Ἀυδ., 

σΑϑιη., Νον., Ηδρ., Ηδὶ]., Μασᾷ., Ηρῖ., Ὧσ.,, νδὴ Η., διἷ., Καυ., 

Κοηέ, υ.. Ἐ εἰ σρίαίογες.--ὐνγν] ἅπ.. Νουμπ5 ἑοστηθά ἔχου (85 γ' 
δῖε ἰουηὰ ἴῃ 15. 219 117. 2 Ζς, 123 5. 6ο"; 4}1 Ἔχ 11 δοσης ἔογῃχ οὗ ἴδ 6 
ἰάεα “χυΐνετν,᾽ “εμ δ ]ς.᾽ Ηρ. τεηάογβ, “ΠΟΥ ἃζο ἐγεηζί θα, ἑ, 6. 8 6Υ τυη 
διουοϊ, τη [κα τηδὰ,᾽" οοπηδοϊης ἰἃ ἢ Ασ. γά ἴα, “ἴο θὲ 5ἰυρίά,᾽ 
“ἀο! δ᾽; υϊ βιυρί 1 ΠΥ 15 ΘΟΆ ΓΟ ον ἃ 501180]ς ῥγεαϊςδῖς οὗ Βογβαβ συβῃίης 
ἴο ἴδε οδαγρε, δπαὰ βοῦβοβ "συ δι ς Κ᾽ ἀγα τΟΣα σμασδοίοσι ες οὗ 8 
ῥδηϊς-β(γἰοκοη τείσεαῖ. ΕἸγίδογιαοσγο, ἴδ6 πουη- ΟΣ ]Οἢ8 ΓΟ ΙΏΟΓᾺ 

64 53}}γ ςοηηδοϊδα τ ἴῃς τοοι-ἰ δα οὗ τε] ηρ. Μδη Η. ποῖε5 ἰδὲ 
ἴῃ Ασ. γα αί δηὰ γα ἢ τὸ “4 ἴτοορ οὗ Βογβοβ᾽"); δυῖ ἴδε υϑαρφεὲ οὗ μ686 
νογὰς βυρροϑίβ ποίη οὗ γε ΙΓ ΠΩ ΟΥ Ὀσδποῖης, βἷηος πον ἰπαϊςδῖς 8 
στοὺρ οὗ δογβἊβ (οσ, ἰηάδεά, οονβ᾽) σοίΐηρς ἰῃ βἰηρὶ!ε ὅ]ς, οσ ἰς ἰεδάδσ οὗ 

ΒΌΓὮ ἃ [ἴἰη6, ἴ[ς τοοῖ- 68 βοοπγηρ ἴο Ὀ6 “Ῥσο͵θοῖ᾽ οὐ “τσυβι.᾽ ὙΤὨΪ5 ἰδίίοσ 
86η86 ψΟΙ]ὰ δοοογὰ νὲ}} τὰ ΑἹ, τ( τῆς ἱπιεγρσείδ ἴοη οὗ "2 85 “βρεᾶσβ᾽ 
οουἱά Ῥὲε τεπάεγεὰ ργοῦαθὶε. (ᾧ θορυβηθήσονται. Ἢ φοηεορἠὲ τω. Ὁ 
γπῶσο. Ευδ. Ὅν. Οτ,, Πα. ἸδΡπ. 

ΒΙΠογΌεοῖς ἀπὰ [ττἱ. ἰηβοσὶ 415::.:} Πόσο; δυῖ (ἃς Ἰηοἀυςἕοη οὗ ὃς 2ἃ 
ῬΕΓΒ. Πόσα 15 αρσυρὶ, ἢ 1]6 [ἰ 15. τ ΟΪΪν ἰη οἷδος αἴθ 411; δηὰ ἴδε ᾿ἸηςοΣτορ- 

ἄοῃ οὗ ἴδ νἱν!ἃ ἀεϑογί ριίοη οὗ ἴῃ δἰίδοκ ἰ8 υπτυψεϊοοσηθ. ΚΙ]. α͵3ο πψου]Ἱὰ 

ΤΏΔΙΚΟ 8 80δῦρ αἰϑι σου Ὀεϊνγεδη 24 δηα 2", Ὁ (τεδϊηρς ἴῃς ἰδιῖοσ 88 
Ὁσίηρσίης ἴδς οοπάυςὶ οὗ ἴδε θεβίερεά ἰηῖο 5ῆδτρ οομίσζαϑὶ τὶ ἴπδὶ οὗ (Βς 

Ὀεβίερεῖβ ἀςβϑοσ θεὰ ἰη ν. 4. Βα ἴῃς ἰαηχυαρα οὗ ν. δ 566 158 ἴο τεαυΐγε 18 
ΔΡΡΙἸςδου ἴο ἴῃς δἰἰδεκὶηρ ρασῖ (υ. 5.) ταῖβοσ (ἤδη ἴο ἴδε δἰίδοεκεά, 

δ. ἐν] ὦ καὶ συγχυθήσονται. (Ὁ ἐδεγ ΕἰΟΥ 5 ἡδγτιν; 50 ϑόσως Ηςῦ. 

ΤΩ35..-Ἰ ὍΘ ΡΌΡ.] ὦ καὶ συνπλακήσονται. (ὦ απὰ 6} δοαεῖ.---- ΓΙ] ὦ 

ἱποϊυάε5 15 ἴῃ ἴδε τεμάοσίηρ οὗ χΣπ2. ϑίσυδηβοο, Πδν. δηὰ ἴση. ἰη- 
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ἰοσρσεὶ "Ἢ 85 πὶ ἪΡ ΠῚ (Οἢ. 10}), ψἢϊς ἢ ἰηῃ ἴαγῃ 15 ἰο ὃς ἰἀοη θεά τσὶ ἢ 

[ὃς Α55γ. γέδε Ν ἐμά. Βαϊ πεῖῖδοσ οὗ {μεβ8ὲ ὑσοροβι ἔοῃβ ἰβ ρσγονεὴ δηὰ 
ἴὰς ἴδγιη " δίοης 5δε5 8] 1ορεῖδοσ ἴοο ἰηἀοβηΐϊε 85 8 ἀεβὶρτιδέοη οὗ δε 

γίδ Νὶμά. ΤὨϊ5 ἰδίίεσ ρῆγαβε ͵ἰ5 υϑεὰ ὉΥ Εβασγηδάδοη (1 52, 54) δηά 

ϑαζροὺ (Ογ ηάοσ, 44) τ τ σεηοσαὶ 5 σηϊβοδέοῃ “ ῥγεςίης5 οὗ Νὶπο- 
ν Β᾽ δηὰ ἀοαβ ποῖ ἱπαϊςδία 8 βρεοςίαὶ ουἱροβὶ οσ ἔοσί. [{ 15 8 ζεῃεσγδὶ 
ἴεστα δηὰ υϑεὰ 4130 οἱ οἵδον οἱ 658 (ἤδη ΝΏον ἢ; 6. ρ. θυτ-α. Ηδπος 

ΔΩΥ͂ δἰϊεσωρὶ ἴο Ἰἰοοδίε ἰΐ, εἰϊβες ΝῈ. (Ὀ]. Ῥαγαάΐες, 26ο 7.; 7ττι.) οσ ὟΝ. 
(ΒΙΠεσθ ες) οὐ ΝΙπονθῖ, οὐ ἴο ἰάθη ἰς ὙΠῸ ΔΩ βροοϊᾶς βϑυδυσὺ οὗ 

ΝΙπονςῦ, ποῖος Μοϑυὶ (ΒΙΠοσΌος Κ) οὐ Καοσβαῦδὰ (]1οὈδηβ, ἘΔ. 4029), 

ΒΟΟΙῺ5 ἔγιι111655.---Ἰ Ὁ} Κα, Ὀδιπῖο, ἢ Ηουδ., Οτε., Κτε., Νεν,., 

Ὗοε., Νον., ΒΒ., Μασᾷ, νδὴ Η,, διἷ., Και., θυ.; ἴῃς δηϊοοθάδηςξ 395 

ἷθ τηᾶϑο. ΘΥ̓ΟΙΥΜΏΕΓΕ 6Ἶ536.--ἸΣΩ Ὁ" ἄπ, ἴῃ Ῥόϊεϊ. Ηριί. τὶ ΒΥ τεΪοςοῖβ (86 
508] τε ἀογίησ “συ ΠΙδος δηὰ ( 18 οσ᾽ ἴῃ ἔδνουσ οὗ 'συῃ ἐδϑι,᾽ τ ἢ 18 
ἃ Ὀεῖίεσ ἰηϊεγρτγείδου οὗ ἰδ ᾿ωἰδηβῖνε ἔοστη. Οτ. Ἰσγῦν. Ηδὶ. Ὑ7.-- 
6. 5 ΤΠὸ τρδθδηΐης “βυπιτηοη,᾽ 6811} ἔογ᾽ 18 ἐουπὰ ἔοτς (818 νῦ. ΟΠῚΥ 
δεσε δῃὰ ρσόοῦδθὶγν ἰπ 70. 14,8; θυϊ ϑοτιδ βυς ἢ Β6η86 5δεῃβ ἀδιηδηδοά ὮΥ͂ 
118 εοηΐεχί, ΤᾺς ἰδεῖς οὗ δΔὴγ ἱπαϊςδίοη 85 ἰο ἴδε ἰἀδηεγ οὗ (δα 50]. 
8645 ἴο ἰδς ἐς ΥὙ δοιὰ δινακεηβ ἃ βυβρὶςίοη (Πδὲ ἴἰδς ἰοχὲ 15 ἴῃ ΕἸΤΟΓ. 

Τὸ οἱ. "" 8 Μασ 85 δὴ ἱῃϑεσίου, οσ τὶ Ηρί. 848 ἃ τοϊβρ᾽δοθά ρψὶοββ 
ου ΚῸν" (1), ἰεανὸβ ἴδ [ἴπ6 ἴοο βΒῆοσ, Νόοης οὗ ἴδε οχηδη αϊίοηβ οἴεσοὰ 

οδῃ ὃς οοηβίἀεγεα 58 3δεοίοσγ. δ καὶ μνησθήσονται, (ὦ αγὲ Ξεἰκεά. Οτ. 

τ ν. Οοτῖξα. πον, ΕυΡ0. 13) "“ “δηά [Ὡγ ἱπίαηπγ᾽ (ς΄. Α59γ. 

5ι-ξι). δὴ Η. τον. Ηδρ. ΡΟΣ 2. Ὦα. ΛΠ Ὁ, 858 ἴῃ 33.-- οὐ ΑΝ] 

ὦ ὦ -- 1 Ρ}]. [.; 8οὸ Ευν., Ηδρ.. Ἐ 2ονίέωμνε σμογωμρε πὰ γνΝν. νδῃ 
Ἡ. πον -οηϑῦσ 959] Εά. “2 Ὄψον. Εὸγ ἰηϊοσοβδησε οὗ Ὁ δηὰ 5, 
υ. ποῖα οἡ Μὶί. 13, ὙΒε Κι. ὈΓΊ»η ροεβ Ὀειζοῦ τ] ΠῸ [ἤδη ἰἂς 85. οὗ 
Οτ.. Ἐοσ ἰδς ἱπιοσργεϊδοη οὗ ("5 σεδάϊης, ν. 5.. Φ καὶ φεύξονται 

ἡμέρας καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τῇ πορίᾳ αὐτῶν. ()8ᾶ μ]δοε5 καὶ φ' η΄ υπάογοδο- 

ἴυς, Ὀυὶ ἰῃ τλᾶσα. ἀθοϊασοβ “ 1}}15 οὔ 5 γὰ8 Ὡοΐϊ ρσεβεηξ ἰη ἴδε Ησχαρΐα.» 

Το ρῥΙυς οὗ ὦ ἰ5 ῬγορδΌ ἀυς ἴο ἃ τεδοσ σγῆο ϑουρῆξ ἰο τηδῖὶκα ἱξ οἶθασ 
(δαὶ [δος νεσβε δρρ]εά ἴο ἴῃς δοϊοῃϑβ οὗ ἰδς θεβίεχοά. ΤὙΒεσε 158 ἢῸ σθᾶϑοη 

ἴοσ τερασζάϊηρ ἰξ 85 σερσεβεηηρ δὴ οτί σίηδὶ εἰδσησηΐ ἴῃ ἴῃς ἰοχῖ; τἰδς ᾿ΐπα 
8 οοτωρ εἴς τίου ἴ, Ἐεΐηκςο ἰτεδῖβ ἰϊ 88 ἃ νασίδηϊ τεηοσίηρ οὗ γὙΠῸν 
πγοπ, Ὅτ. [0]]. ὦ, ἰπϑεσίβ. Ὁ02 102); Επ|}. Ὁ.)2 0)"; δηὰ νδῃ Η. πρὺρ 

δρν, Ηδρ. "Π ὍΝ} "3". Καηῖ, "2 9 σι, Ὁ. 2 γ9νν.-τπρ ἢ} Εά. 
προῖπ, τὶ ϑόσηα Ηερ. τ85. ὁ ζ' δὰ Νον., Ηδρ., θυ... ΤΆΈς ἴδοκ οὗ 
ΔΩΥ͂ δροοΐᾶς δηϊεοδάθηϊ ἔοσς ἴδς 5ἔ. τηδίζοβ [86 Π αἰτεςνα τυς ἢ τοτο 

βυϊῦ]ε. ὦ ἐστὶ τὰ τείχη αὐτῆς.----2} (Ὁ καὶ ἑτοιμάσουσιν; 50 ὦ; ἰ. 6. 

Ἄ)9; 80 ΕὺΡ., Ηδρ.; ο΄. Κοηξ 9. ΗΔ]. 1»}.---205] ὦ τάς προφυ- 

λακὰς αὐτῶν. Ἐ ὠνιδγασωΐμνι. ἘΛ. Ὀλ»05; ο΄. Αβ8γ. δωξξϑ, υβεὰ οὗ ἴπ6 

θεὰ οὗ 8 ς8}8].---Ἴ. ΓΥΔΣΣ γ»Φ] ΘεηηδοΒοῦθ᾽ 5 Βανίδη 1η8., 1]. 30, 5875, 
δά πᾶγὶ . . . ὦ παγβατμ αμα γαπισπέξω ἐῤῥ“έηια -ὦ ““ἰὮς χἰνετ-χαῖς. .. 
δηἀ (δε παγραξμ ορεῃδά οἔ ἰἴ5ε1. ὙΤὨὶβ δά πᾶγὲ 15 ΖΕΏΘΣΑΙΪΥ ἰα θη 88 8 
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βἰυΐςε-καῖο (Ὠχουσὰ τ Βϊςἢ τ(ἢς τίνοσ ναῖοῦβ γεγο ἰεῖ ἰῃἰο 8 σ8 8]; νυ. Μεΐ59- 
ὯδΓ υηᾶ Εορί, Βαμέπεο γεν ϑαμλεγίδε (1803), 84; Μυ55-Ατηοὶὶ, 4. 55}. 

 ὲοομαῦγυ; ΒΑ 5. 11, τ26. Ῥοβϑιῦϊγ, 45 Ηρί. βυρρεοβίβ, ἴδ ἢ]. ΓΥΎΣΣ 

5 ἀυς ἰο ἴδε ἰηθυσπος οὗ ἰῃ6 ρῥγοοφαϊηρ Ὁ]. "ψθ, δηὰ (δε οὐἱγν σῖνεσ 

ἷῃ ἰδς 5ρεδίκεσ᾽β υχϊπαὰ νᾶ (ῃς Καυβυγ. ( ἔογ 5) Π45 τῶν πόλεων, ρχοῦ- 
ΔΌΪΥ ἀυς ἰο εἴτοσ; ο΄. ὦν" τῶν ποταμῶν. Ὁ 65 οὕ ὕμάσκ, Ὀαὶ ᾿)οσιω) 
8 ΡΓΟΡΑΡΙΥ δ ἵππεσ ὅτ. οοσγυρίίοη οἱ Ἶϑσι.λ) (50 5εὉ.).---Ὁ2»}} Οταὶ- 
ΔΙῚ - “Το ρἷε᾽; δυΐϊ Ὦογὰ δῃηὰ ἰῇ δυο οοηίοχίβ 851 Καὶ. 21' 5. 4. 16 

ενϊ θην ἴδε ἐχαςί ἐαυϊνα!εηΐ οὗ 115 Α85γ. ὑσοίοίγρε δζαλί, ἴῃς υϑυ4] τηεδη- 

ἴῃς οἱ ψ Ὡς ἢ ἰ5. “Ραϊβδες."---2}}}] ὦ διέπεσεν. Ἢ αὐ Ξοἰμηι ἀΐγιίμι. ὦ 
ἐς ὁδαξεη.--- ὃ. 1 Α8 ΗΟΡΏὮ. ἔγοπι 31), [853 σου πδίυγα ἢν τρέϑη, 

“18 μἰδοεά ἴῃ ρμοϑβιτἰοη,᾽ “ ἐβ:8158ῃ6 4"; σ΄. ἡ. 2812, Α βοσβενδί 5ίσα- 
ἱὰ. βεηβς ψουἹὰ διίδοῖ ἴο ἰΐ 1ξ ἀεγίνοα ἔσοσῃ 31ν.. ὙὍὕμ86 ΟἿΪΥ οἴδοσ νὉ. 
ἔσοτα ψὩΐς 1 σαϊσῃξ οοτλς, νἱΖ. 22 ., 15 ποὶ Κπονγῃ ἴῃ Ηδῦ., ποῦ ἀος5 ἴδε 

Ας. ων», “εἶεανε ἴο ἴῃς στουηά;,᾽ οὐ ἴῃς Ηδςῦ. πουῃ ζ, "“Ἰἰζασὰ,᾽ βιρ- 

ξεδὶ ΔΩῺΥ 5014 0]6 βεῆβϑε. (ὄ καὶ ἡ ὑπόστασις. (ὃ απὰ 51ὲ γαϊδεά ωῤ. Ἢ 
εἰ τεῖος. ὦ απὰ ἐδ φμεέη τυὴο Ξαἱ γεγίπεγέηρ ἐκε σαρίτυΐδίες τσέπη 7ονί, 
ΜΕΘ ταργεβοηῖβ [πε ἤχβι ἴὅσεε ψογάβ οἱ ΑΙ. Ηἱ. 2:., "ἴδε ᾿ἰζαγα. 

Νοῦν. 2:0), ᾿δηὰ [ἢς ἐοτγίγεββ, ἴο Ὀς Ἰοἰπεὰ ἴο ν. 7, Οσ. νϑτῆ), Οἱ]. 

250, ΟΥ 3:0, “ἐορυηπάδοη᾽; 80 Ηδρ.. ΟΑϑπι. "21, “6 Ὀεδυῖγ.᾽ 

ἙἘυδ. (0.584. ΧΧ, 174 7.) τλβῖκεβ 3. ἃ πδῃγδ Ῥᾶσα]]εὶ] ἰὸ 535 (ν. 7) δπὰ 
)οἴμβ πῦῖ ν. ᾿. Ομε. (.Χ82. τϑοό, Ρ. 198) πρὴὉ πρῦπ), 'δηὰ τδς ᾳυεεη 
8 βιτἱρρεά πακοά. Βυ. (ΕΒ. 3262) δά ἀς ον, 'αυεεη. Μαγί βυδϑβε- 
ταῖε5 ψ τι ἔοσ γῆν, Ηρί, πασῆν; 8ὸ υ.; σ΄. Οἵγ (ΚΒ. ΝΊΙ, 398-403) 
ΠΝΣΊΣ.---πγῦ} Θ᾽ ἀεγ βογεέριθη. Ἔ οαῤένως. ἘύΌ. ἀετῖνοβ ἔσοσῃ Αβ8γ. 
ξαϊαίμε διὰ τοπάοιβ “18 ἐγ ῃίεπεά. Ηρι. πγρπ, ΟΥΥ ([. 4.) τγρ23. 
θυ. πρί.--πρθ»η] 4 καὶ αὕτη ἀνέβαινεν. Ἢ αδαάμοίμς εεἰ. (ὦ απὰ 56 

τυεη ωῤ. Ἠδρ. πγῦζτη, Οτ. πὸ κῶ, Ηρε πρῦγπ, Οἵ (ἰ. ὦ), 
πῦρϑη, ΕυΡ. (ΤᾺε Αεαάονεν, Ματσοῖ, 1τ8ρ6; Ρ5ΒΑ. ΧΧ, 175), πϑγγδι 

(ϑο .υ.); ο΄. Αϑ88ν. εἰοί (ἔθη. οἰ ), “στεδι,᾽ “Ἔχδὶ δά’ δηὰ ἴῃς Ηςδ. 

ᾳυθθ ΑἸ 4]18} (πθη»). ΤῊΪΐβ 15 διίσαςϊίνε 85 ἔυσηϊβηίηρ ἃ βυλίδῦ]ς 
ερὶ πεῖ ἔος ἴδε ροά 6855 ΟΥὙἩ Αυδοη ΡΓΟΒΌΤΩΔΌΙΥ ἱηαϊοςδίεά δῪ ἴδε Βτϑὶ ποσὰ 

οὗ τῇς νοῖβα.--- 2} 5} Οὔ ἤγοντο; Βεῆςς Οσ. ΠιΌΠ)5; 80 6 Β., Ηδίὶ.. 

ΗΔδΡρ. γπῷ 5). Μασγῦ δά ά8, πῺΣ; 50 ΝονΚ(), ΟΥΥῪ (ὦ. 5.). 2) ἰ5 

ἄπ, Ὀυΐ τὰ]] Κπόσχῃ ἴῃ ὅυζ. δηὰ Ασ.; εἰηδηἀδέοηϑ βθϑ φταιυϊίουϑ. 
--Γλρ 050] ἄπ. ἰη Ῥό᾽ εἰ; ΟἹ] δςῖ. ὑγίς. ἰῃ 5, 683. δηὰ ἱπηρξ. ἴῃ 1 5.21: . 
ῬΙΟΡΔΡΙΥ ἃ ἀεηοτηϊπδίνο ἔσοσα Γι, "ογταθ 4). (ὦ φθεγγόμεναι, ῬεΓΠΔ 05 -Ξ 

ΓΛΡΥΡΣΌ; 80 δῖ8Δ., Νον., Ηδρ.. Ὅυ. ὔιρρῦ, Ὁ θείης ἄμε ἰο ἀϊτίορ..--- 
1122}] Αὔΐεν [86 δπδίορυ οὗ Ὁ553", γε βῃου]ὰ Ἔχρεςῖ 1529 (80 Ηἰ., 58. 
25... Ηδρ., Μασί, Νον.Κ, Ὁ υ.); γεῖ (19 8 [Ὡς ὨοστΩδ] Η]. ἔοσῃχ (ἀ6- 

ξεςνεϊν ττὶτῖεη) Ὀεΐοσε ἴδ στανε 5. δηά ἴδς Ρ]. 5 ς411εἀ ἔογ Βεσὸ ὃγ (δς 

ῬΪ. 80}]. (ϑο Κὅ. 11, γ8; Ηρι.). ΤὍδα 50] ΣῪ οσουστεηςε οὗ ἴδε Ρ]. ἔοστλ 

ΓΏΣΡ ἰῃ σ ΟΒ. 289 5 ἰπϑυβιςοίεης ἴο ταῦτα ἃ σὔδηρο ἴῃ τὰς ἔοττῃ Ποσδ, 
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ας. 153}; 80 ΟἿγ (. ς.); θυὶ οἡ Ἰπϑῦ, Ε2. 1311.-τ-:9. ΠΌΝ 6 Ἐ. ν4ζ, 

ΤΩΣ, δῖος Ἐπ. Ὀεϊϊενεβ ἰο ὃ6 8 τη ϑρίδοθὰ ναγίδηϊ οὗ 2015) (ν. 3); σ'. 

Ῥ5. 4515, ΕΌ}. 4190 δ 458 γῆ, [01], ΘΑ ἦν.---ἰἶἰολῦ 50] ἘΔ. ὥῸΣ, “Βεσ ἀθ- 

ἔεράογθ᾽ (υ. 5.). ΑΙ οὔετβ. δὴ ὈΠρΑγδ εἰ οοηπίτυςἴοη; οὨ6 ΘΟΙμσηΟα 
τεηδετίης οἵ ἴτ, “ἔγοσα οἵ οἱ, 15 τορυϊατὶν τεργεβεηϊεὰ ὃγ οῦψὉ; δῃοίδεσ 
“ἔγουι ἴα ἀδΥ ἰδδὶ 5886 νδϑ,᾽" σψου]ὰ πδίυσα!ν 6 τ; ΜὮ16 “ΒοΣ 
ὙΔΙΕΓΒ᾽᾿ ψου]Ἱὰ ὃς πλρὉ; οἱ, θ τὰ ὕδατα αὐτῆς. ΟὔΛ τείχη ὕδατα αὐτῆς -- 

ΝΟ ΓΟ, (ὦ σπὰ ἀπιοηρ ιυαΐεγς ἐς οἶδ. Ἔ ἀημαε εἾι5. ἴδ ἐς οηι ἀαγ5 
οἵ οἷά. Ἠουθ. Δυοῖν 2); 50 Ηρῖ. γγῆο ἱποϊυεβ ΠῸδν οὗ Δ ἴῃ [δ Ὀα5)5 

οὗ τὶς τοδαϊΐϊησ. ὅσ. οὔ. "Ὁ 85 αἰτίορ.; 8ο Ἶε., Νον., Ὦσ., νδῷ Η., 

Καυ.. Ηδὶ. πὰ. Βυ. (ΕΒ. 3262) οπι. ὈοΟΪΔ τοσάβ 85 ἃ ρίοβϑι. Οἱ. 
ΝΠ Ὁ. Ἐύ. πι01π), “δηά μεσ ἀείεηδετβ, οὗ ψὨ]Γἢ ΑΒ ΠῸΠῚ ΝΛῚ Ὁ Ὁ διὰ 
ΕΛ « ΓΟ ἃῖὰ νατιίδηϊβ; "Ἢ ἰβ οοπηοοῖϊοςα τ]ὰ ΑΙ. 8.1} πα “ἴ΄ὸ ἀείεηά.᾽ 
ΗδΡ. Ὁ), 88 5300]. οὗ 9.0), πῸπν Βεΐῃᾷ 8 οοστιρὶ ναγίδηϊ; 580 Μαγί, 
Νονπ.Κ, διἷ., Κεηῖ, θυ... Βαὶ (δὲ58 ἰϑῖ ὑσοροβδὶ ἴζποζεβ ἰῃς ἕαςϊ [δι ἴδ ς 
01]. Ὑ οουὰ βοτοοὶν Ὀς δα ἰἀτεββοα ἰο τναΐογβ; ᾿ἰἴ τωυϑὶ ὈὉς ἃ ΟΥΥ ἴο ἴδε Η66- 

ἴῃς 50] ἀἴογβ δη 50 ὈοΪά ἃ ἄρυτγε 85 ἴδε ἸΔἀεπδοδίοη οὗ ἴδ 80] 1εσβ ἢ 
“Υδίεγβ᾽ 18 ΠΏ ρτΟῦ 40 ]6. Ετεάγο (Ν᾽ ἐκέυε᾽ς Ἐπάξ μι. 5. τὸ. Ῥ. 34), "Ὁ 
ΝΠ ὥλη, "βίης [86 ἀδγ5 οὗ ἀἰδξαϑβίεσ.᾽ ΚΙ. (5.1. τοῖο, Ρ. 521), ἌΝ Ὁ, 

“δὲ παῖοσβ οὗ ἴῃς τγίνεγ᾽ (ἑ. 6. δε ΤίςτἝ5).----9.Ὁ) ΠΣ] ῬΓΟΌΔΌΪ 8 ἀ6- 
βουρένο οἰσουμηϑβίβ 4] οἰδυβε ρσγεσθάϊης ἴῃς τπηδίη οἶδυκε; Ο68. }1419͵--- 
ΥἹῸΣ Υ10}} ΟἹ γ1Ὸ}, (68.}46., ὦ οὐκ ἔστησαν, οὔγ. οης ποτὰ. ΘΆΉΖ - 

4΄. Βυ. (ΕΒ. 1.162) δαἀάς γον", 380 Μασγί, θυ.. Ηρῖ. δα 5 1»".-Ὁ 
10. 2. ..- "2] ΦΒ διήρπασαν... διήρπαζον; 50 ὦ δηά Οτ.. Ηρι. 

2}... 3. θυ. 313.- τ) 5.8] ΕΓ τηδδηΐηρ ᾿βίοσαρε, ο΄. ΦΊΩΟ 152ν, 
70. 2η18, (ὦ τοῦ κόσμου αὐτῆς; 50 Ὁ. ϑοτης Ηεβ. π|55. γρϑτῦ, Οἐ. 
γογῦ, κα. Ὁ: Ν5.-- 22] Εα, 18», νὰ ε., Νον.. ὦ βεβάρυνται, 

Ἔ σρργσυαία ἐεἰ. ὦ σομεμηϊδ γε. [Ὁ τὰ ὈΝ22; 50 Ηδρ., ψῆο οχὰ. ἰΐ 
8ἃ8 ἃ βῖο59β. Μασῖ δηὰ Νον.Κ (Ὁ) ἰπβογὶ Ὀ59 Ἰπρ Βεΐογε "9. Ηριίὶ, τεδ8 
29 δηὰ ἰπβοσίβ Ὀείογε ἱΐϊ, ὃν ιν. Ὅα. Ἴ235.---ὐ20] Ἐά. ὑ5, στὰ 
Ὗε., Νονχ.. ΤὨς 86ῆβ86 τηυβί Ὀ6, “8 ΡΊΟΣΥ (οΥ δρυπάδηςε) ςοηϑβηρ ἴῃ 

(οσ οὗ δἱϊ, εἴς.," οῖ “δὴ δρυηάδηςς ου οἔ᾽᾽; Βεῆςδ Ὁ ἰ5 αἰτος. οὗ 186 

[0]1. 5. Οτ ἔοσοε οἵ 9, νυ. 0 65. 81:5, (ΔΒ ἐπὶ τάντα; 50 ΗΡ. 48, 86, 233. 
ΦΛΟΥ ὑπὲρ π.; ΗΡ. 22, περὶ π.. ἩΗδλρ. "325; ο΄. Μίρπε᾽β ποῖε οῃ 76- 
τοῖας, “Κερίπαε νι5. ομμι Ῥαϊαίἑκἶς: ῥγὸ ογεμιέδις υαςὶς.᾿ Ὧι. 032.--"05} 
Φ ΡῈ ὦ -- ρ]..--τὸη] ὦ τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτῆς - ἈΊΟΓΠ ΟΥ ΠΓΤΟΠ (80 

6); Ῥυὲ 5ἷχ συγϑῖνεβ οτη. αὐτῆς.---11. ΠΡΊΣΘΥ ΠΡ] Τ ΝΟ ΞΥΠοηγτ5 0- 
ὙΏΕΓΟ εἾ56 οσουγτίησ; Ὀαϊ αν! ΠΕῪ σεϊαϊεὰ ἴο 05, “ροὺσ οὐ, “εἸαωρίγ.᾽ 
ᾧ ἐκτιναγμὸς καὶ ἀνατιναγμός. Ὁ ἀΐτία ιυαεβῖᾳα. ἩΡίῖ. ΠΡΡΊΣΟΥ ΠΡ003.- 

ΠΡ520] ΟἿἹΥ πεῖε δηὰ 19. 24; θυΐϊ Αϑ535γ. δαίαξω, "ἀοϑίσου,᾽ κἷνοβ οἶθδσ 

ἰπάϊεδοη οὗ (ῃς τηδδηΐησ. ῬὍΤΒε ἔεπι. ὑσίς. 85 Βεσε ἴῃς ἔοσςε οὗ δὴ δὺ- 

βίσαςϊ πουη; 1 ἰβ ποῖ η]}1|κοἱγ ἴπδι (Π6 ΡΟΪΠΈΩΣ 15 ἱπβυσποεά ὉΥ 84 ἀἰοϑῖτα 
ἴος δϑϑοῆδησς ἢ ἴδς ὕνο ῥσγεςεάϊηρς πουῃ8.---Ὁ2}] ὦ θραυσμός. ὦ 

ὄδγοζεη. ἩΗρῖ. δηὰ ΠῚ Β.} ου]ὰ σοπηδοῖ ὈΌ 118} ΠΡῸ δηὰ σοποσ 
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Βεζα, “818 βεασὶ Ὀδοοσηθβ τγαίεσυ,᾽ ἐ, 6. 8 οουτασὸ 4115; ο΄. Ατ. »ιαξῶς, 
“παΐοσγ᾽ (εἰἴπεσ ρυτγε οἵ αρυσε); δηὰ ποῖβ 32 ὔν ϑΌΌΠ, 708. 145.-- Ὁ] 
ἅτ; Ὀυϊ νΌ. 15 υβεά οὗ ἰδς ἰοϊϊεσίηρ οὗ δὴ 40] (76. το) πὰ ἴῃ βίαρσρεγίηνσ 

οὗ ἃ ἀγυηκασγὰ (15. 287).---ἼΜῸ 1720} "Ὁ πα Ὅκ9, Βασίῃ, ΝΒ.}1, σ΄. 

ΠΣ, ὈΡΡΊΘΝΣ , ΧΙ); Ρετβὰρ8 481,5 ροϊπεηρ, ἰκὸ (ἃς τεδάϊηρβ οὗ ὦ 

ΘῈ, νὰβ ἀυς ἴο οοηΐυβίοη ὙΠῸ 19, “Ροῖ᾽; 580 ΣΦ }»71Β., ὦ ὡς 

πρόσκαυμα χύτρας. (3 ] δὶαοξεη ἰέξε {16 5οοἱ οΥ ἐδ ῥοί. ὦ ἐς οουεγεά τυὴα 
διαοῖκ ἶξε α ῥοίέ. Ἔ εἰσμξ πέργεάο οἷας. ἩδρΡ. ' Ὑ22 “}29, βυρροβίης 
ΑΜ ἴο δᾶνε ἰοϑὲ Ἴ»29 τ ϑῖς} Φ τεϊδίηεά ἱπουρὰ ᾿ἰοβίης 12, ἴῃς ἵτνο 
ψοσὰβ Ῥαΐῃρ 5ἰ ταῦ ἴῃ ἐμοῖσ ἰη1 14] 5.114 ]65.---12, ἡ». Εαὰ, προ, 
ψ Ὗε.; 580 Οζσ., Ευδ., Νον., ΗΔ]., Μαγῦ, Ὧσ., ρι., νδὰ Η., δικ., 

Καυ., Κεηῖ; τ. θυ. ΛΨ99.---Ὴ} διαπάϊηρ σθεσο ἱΐ ἀοαβ ἰῃ Α͂Ι, “ἢ οου- 
νοσίβ ἴδε ψ8ΟΪς βεσίεβ οὗ βυςςεοαϊΐηκ οἶαι.5ε8 ἰηἴο ὑσχοβαὶς βἰδίδῃςηβ οὗ 
ἴαςϊ, [ἔ ἰ5 τηυς Ὀείίεσ εἰἴηοσ ἰὸ οἷδος ἰΐ δέϊεσ πε (1 Ηρι.; οὐ. ΝΥ ν0) 

οζ ἴο οτι. ἰξ (σι Μασ, Κδα., [.).--οϑλ 025] Τα. οἵα. ὃ, Βαϊ 5υςἢ τρία 
Τσοπέοστω Ὁ ἴο "ἪΝ Π)9»Ὸ 8 ποῖ δοα5581γ.--ἶν Ἴ5 ἽΦΝ] Ἀα. οἴ. 85 νατίδηϊ 
οἵ [0]]. εἰδυβε "κι Ἢ οψί κ].--ὐ 25] Ἐά. νιν, σἱ ὦ τοῦ ἐισελθεῖν; 50 Κ Ἡ 
δηὰ νε., ΟΣ., Ευῦ., Νον., σΑϑι., Μασ, Ὁσ. (9ὴ), Ηρι., ϑ8ῖἷ., Καυ., 

Κεπῖ, θυ... Οτ. κπῦ, Ηδ]. μ᾽). Ατῇ, μὴ)" “-- “ἴο Ὀχίηρ᾽ (ο΄ 6); 
80 (5 δπὰ Ηδρ., νδη Η..--- 18. νυ] Ηρί. "15.-ποϑ η Τα. γν2.-  52ΠῈ]} 
ΙὩ 2 5. 173 -] "5.Γδηρ]ο᾽; 50 ΡΟΒ510}7 ἴδ πουη ἰη 10. γ8; Α55Υ. δβαπαξμ 

845 ἴπε βᾶτὴς β86ηβ6; Ὀυἱϊ 15 βιγδηριίηρ ἴδς τε ποά οἱ 5]ΔΌρὨίοσ σδδσγαοίεσ- 
ἰδεῖς οὗ Ἰἰοῃ8 ὃ--ὔρῦ. . . . ἢ] ὈΙΒεγεηῖϊ ἔοστηβ εἰἴ ποῦ ἔοσ ἴδε 5αΐἴκα οὗ 

νδυὶεῖν οὐ γγίδπι; Βαγαϊν ἴῃ Ἴγάοσ ἴο ἰηαϊοδῖο αἱ ογθηῖ Κἰ πα οὗ ρσογ (Η). 
-τὐὸο ὦ νοσσία» αὐτοῦ.---14, ΜΔῺΥ 50 ΒοΙΑγβ νου] ρῥἷαςς 4}} ἴῃς 553. οὗ 
(8159 νεσβς ἴη (ἂς 2ὰ ρεζγβ. ζ2856. 58.; 50 6. 9. ΒυΝ), ε., θᾶν., Νον., Ηδρ., 

θυ.; θαῖ (ἂς ἰδουρῆϊ οὗ ἴῃς οἰ υηάοσ! 65 (ἢ 8ο]6 νεγϑς δηὰ σοπλ68 ἰὸ 

οἶεδσ Ἔχργεβϑβίοη ἴῃ (ὰς ἰδὲ νοσγά; βεῆσε ἴδε ἔεῃι. 5ζ. 15 5114] [σουσδουΐ, 
--ο 35] Ηδ]. 2. Τα. ΟΣ 5).---]ῷ 92] ϑόίὴς ΗἜὌρ. 1η58. 1Φ}9. 
ΟΒ. ὕκβ; 580 Μασῖὶ (Ὁ), ΝονΚ (0).--η2}.} Ξά. χρὴ, νὰ Οτ.; 50 

Ὁδν. (Ὁ), Β]., Μασ, Νον.Κ (), ρι., 5.Κ., Καυ., Κεηῖ. ὦ πλῆθός 

σου τα ἼἼΟΓ Πρ3γ; 80 ΘΟ δηὰ Β0}], Ατη., Ηδρ.. ἘΞ σμαάνίρας ἐμᾶς; 

80 Φ. Ηουῦ. 3300; 50 Ὠδίβε. ὅσ. (βϑαίνομ 1, 136) 37. ὅ8π|. 
πρ920; 80 Ὗς. (ἢ), Νον.. Οοτγὲ 2. Ευ᾽. ποϑπν, "ὮΥ ἄεη. Βα. 

(ΕΒ. 4262), 2. συ. 13Ὁ.--Ἴ 5} Νενν. Ἴλ,ο», “Ὦγ νἱ]αχε5.᾽ Ὁ. 
ὈΣΎΡ»ἢ.---ὐϑν 5] Πα. ἸΡΌΝΙ. το Ἴ0 5] Ατῇ. Ἴρ9. ΗΔ]. "0 γ9.--- 25 Ν9}} 
Οἱ. ἢ 88 αἰξίοζ. ἔγοσω " ἴῃ 3: δηὰ ρμοΐηε β΄. 88 ἔδιι. 55., ἽΝ Ὁ: 80 
σι., Μαγῖῖ, (εβ. μ|, 8:1. οὐ αἱ.. ϑοὴς Ηεῦ. τηβ38. πον; 50 γε. εἰ 
αἱ... (ῖἅ τὰ ἔργα σον -« ἼΟΝΡΟ; 80 'ῷὥ. Ἢ πημοίογμνε ἱμογμηι. Μίςἢ. 
ρ) Νῦρ; 80 708. αῖδε ρϑΝ Ὁ; 380 Νεν.. ψδη Η,. πορκῦθ. Ηδρ. 
ηρρμῦρ; ἡ. ὦ Θ. Ὅαυ. Τρ γ0.--- Ματι πὰ Νονν.Κ που]ὰ οτὰ. "45 88 
ἃ δ'οβ5; θυὶ ἴδε ἢ. οὗἉ ἴπε [0]]. ρίγαβε βου [μδιὶ [ῃς ἔριτε οἵ ἴῃς ]ίοη 8 
8{1}} ἴῃ πὐϊηὰ ἴΒοτα δηὰ (δ οἶδιι5ς 8:15 ψε]] ἰηἴῖο (μς βἰτυοςίασα οὗ 1ῃ6 51.. 

ἘΠ ἐρῶσι ον 
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ὃς. ΤΗΕ ΙΜΜΙΝΕΝΤ ΑΝῸ ἹΝΕΥΙΤΑΒΙΕῈ ΕΝῸ (3:5. 

ἴῃ εἰχ βορἢθβ δι ἀγοϑβο ἰο Νίπονοῦ, Νῆυπη ΟΠΟδ ΙΏΟΓΟ 6ΧῸ 15 

ΟΥ̓́ ΠΟΙ ΔΡΡτοδοβίηρ συΐη. ΘΙ, ἱ οδασδοίογίϑαϑ (ἢ οἰζγ, ρῖνεβ ἃ 

Εἰἴταρβε οὗ {86 οογηΐηρ δἰίδοκ Ὁροὴ δος δηὰ βἰδίεβ [86 γζϑᾶϑοῃ ἴογ 
ΟΣ 141]1; νν. ᾿Ά, 8.1. ΠῚ τοργοβθηΐβ 86 ἔ4]]6ὴ οἱ 88 Ἄχροββὰ ἴο (ῃε 
ἰδυηΐβ οὗ ἴῆ6 πδῆοηβ; νν. δῖ. ϑ8έσ. 1Π| σευγίη 5 Νίπονοῦ οὗ (ῃς 
ἰαϊα οὗ μεσ δποίεης γίνβ)--- ΤΠ Ρ65, (88 φυθοη οὗ ἰδς ΝΕ; νν. δ΄. 
ϑὲγσ. ΓΝ ἀδοίαγοβ (δὲ ἃ 5ἰπιῖϊαν [ἴα αὐγαὶί5 Νίπονοῖ, ποι ϑίδηά- 

ἷηρ ΕΓ βισθηρίῃ; νυν. ἢ, Θέγ. Υ Ἰσοῃῖ δ! υὐχ68 (86 οἷν ἴο ρμυΐ 
ἴοσί ἢ Ἔν εοτὶ οἢ ΒΓ οὐ Ὀομ δ], αϑβϑυγίηρ Βοσ, βούγενοσ, [Παΐ 

ΒΕΓ ἴοσοθβ Ὑ1}} [41] Β6Γ ἰὴ Βοὺ πη οὗ ἠεθά; νν. "7. δι. ΥἹ, ἴῃ 

αἶγρα τηθᾶβυσα, βίδίεβ ἴῃ 6 ἢορθίβββῃθβϑβ οἱ ΝΙμον ἢ 5 οἂϑε δηά ἴῃ68 
τηίνοσβαὶ Ἰου (μὲ ψ1}} στοαί [μ6 ἰἀΐηρβ οὗ μεὺ [4}1; νν. ᾿δ οὶ 

ΟΕ εἶν, Ὀἱοοάγ τουρδουῖ, 1} οὗ 1165 διὰ Ὀοου! 
ῬΓΟΥ οδδβοβ ποῖ... 
Τα εγδεὶς οὗ ἴδ ὙΔῚΡρ δηὰ ἴῃς ἡοΐϑε οὗ ἴῃς συ] τσ ἩΒοεὶ δηὰ τἴδς ραϊ]ορὶπσ 

ΒοΙΒΟ, 

Απὰ τὰς ᾿οἸείηας οδασγίοι δηὰ (ὃς σεδγίης Βοσβειηδῃ;: 
Δηὰ τδς Η45} οἵ ἴδε 5οσγὰ δηὰ τς αἱ ἔτος οὗ τῆς βρεαᾶσ, δηὰ ἃ πυυἹτυάς οἵ δἰδίῃ; 
Αῃὰ δ πιδ88 οὗ Ὀοάϊΐε5, δηὰ ῃο δηά ἴο ἴδ ΟΑΓΟΔ55685: 
Βεςδυβὲ οὗ [086 ΓΊΔΗΥ͂ Βδιϊοισίεβ οὗ ἃ παιὶοὶ οὗ χοοῦϊγ ἔδνουσ δηὰ Ῥοββεββίῃ 

Οοδαστβ, 
ἿὟΝΟ 56}15 πδίέοῃβ ΟΥ̓ ΠΕΣ ΒΑΣΙ ΟΓΥ δηὰ οἶδη8 ΟΥ̓ ὮΟΙ ΟἸΔτΓΤΏ8. 

ΒΕΒΟΙΡ, Ι δι δραίηϑιὶ ἴμες, ἰξ 8 [86 ογαςὶς οὗ Ὑδαπε οὗ μοβίβ, δηὰ 1 τ 1 υπ- 
ΟΟΥΣ ΤὨῪ 5ἰεἰτῖβ ὑροὴ ΤὮῪ ἔδοε. 

Αᾶὰ 1 ν}} Ἰεῖ ἡδιϊοῃβ 866 (ΗΥ διε ποβα δηὰ Κίπράομβ ἰὮΥ 5ῃδηιδ. 
Α.άΙ ν1}} μυσ] ἰοδῖμβοσας [πΐηρα ροὴ ἴδος δηὰ ἱσγεδὶ ἴῃες τὶ οοηϊετηρί δηὰ 

ΤδΚο ἴπες ἃ χαζίηρ-βϑίοςκ, 
80 [δὲ ἜνεσῪ οὔδ Ὑ80 5665 ἴπος Ν}} τε ἔσουι ἴδες δηὰ 5Ξ8Υ, 
“ΝΙΏον ἢ 5 ἀσβίσογεα; Ἡ8Ὸ ἘΠῚ τουτὶ ἴοσ Βεγἢ 
ΝΜ ὮδΩοδ οδὴ 1 ϑ8εεὶς οουῃλίογίειϑ ἔοσ Βοσ δ᾽ 

ΑΞΤ (δου Ῥεῖεσ [δὴ Νο-σπλοη, ἴμδὲ δαὶ Ὁν ἴδῃς ρστεδὶ ΝΊ]Ὸ, 

ἌΝ Βοβε γασυρασὶ ψἃ5 ἴδῃς 568, Ὑοδα Ἧ4Δ11 γγὰβ ὑγαῖοσὴ 
Ἑπδορία νγᾶ8 Βοσ βίσεηρίῃ, Ῥυΐϊ δηὰ ἴὰς 1, ργαης τεσ Ποσ ΒΕΙρ. 
Υεῖ ἀνε βῆς Ἧβ ίοσ ἐχὶϊς δηὰ ψεηῖ ἰηἴο σαριτν ἐν. 

Ἐνεη Βοσ δ] άσγεη νετὲ ἀδϑῃοα ἰηῃ ῥίεοεβ δὲ ἴῃς Βεδὰ οἵ Ἔνεγν βίσεεῖ; 
Απὰ ὕροὴ Βοσ Βοηουτεα οπαβ αἰὰ 1Π6Ὺ ςδϑὶ ἰοίβ, δηὰ 41} μεῦ στεδὶ οὔεβ ΈΣΟ 

Ὀουπὰ ἱπ ἰεςίζεσβ. 
ἩΟῦ ἴοο β58δῖςε θὲ ἀσυηΐκεη, ἴῆοι 586]: Ὀς ἑαίηϊ; 
Του 5881} βεεῖκ σεΐυσε ἔσο ἴῃ  ΘΠΘΙΥ. 
ΑΙ] τὰν ἰοσίβ δὲ ἂρ ἴτεθβ; [γ ἀείεηαογβ σὰ δγϑι- τῖρε β.5; 
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1 τλὸν Ὀς 5ββδίκοη, ἴδ ἘΠΟῪ [411 ἰπηῖο τῆς τηουτὰ οὗ [πς εαῖοσ. 
ΒΒ, νοπιδη δγὰ ἰῃ [86 πιίάβὶ οἵ ἴπεῸ; ὅγε [88 ἀενουτγεα τΥ ὈΔΓΒ; 
Τὸ {Πΐπε δπθηγίοβ 16 κχαίεβ οὗ ἰν ἰδηὰ αζὸ ορεηδὰ νἱαδ. 
ἘΑΝΝ τες ταίεσβ ίοσ [ἢς βίεμε; βίσεηρίμοη (ὮῪ ἰογί5. 

Ἑπῖοσ ἰηῖο τς ταΐγα δηὰ ἰγασρὶς (ὃς οἶδν; ἰὰν Ὠοϊὰ οὗ ἴδε Ὀτὶςκ- τπου]ά. 
ΎΒεΙε ὅτε Μ11}1] ἀσνουγ ἴδος; [86 β'νογὰ Ὑ11 συϊ τπος ΟΠΗ͂. 
ΜυΕρΙν (γβεὶξ κα [86 Ἰοουβῖ; ταῦ ρὶν τὔγϑεὶ [τὸ τὰς Ἰοσυδβιί- 5 σασι. 
Ιποῖδαϑὲ (ὮΥ τσ Δ η 15 ποσὰ ἴδ (6 βίδιβ οὗ βεάνθῃ; 
ΤῊ βδοσοὰ οὔιςοίβ]5 (Ὁ) {κὸ ἰδ Ἰοουπί-Θτᾶστα, δηα τΠγ ϑοῦ 65 (Ὁ) 1Κὸ τ Ἰοουδί, 
ΤὨδὶ ἐποδρ ἰη ἴμ6 ψν 8115 ἰῃ [86 οοοἱ οὗ ἴῃς ἀδΥ; 
Το βυη δτίϑεβ δηὰ ἴπΠὸν ες; πεῖν υΪδος ἰβ οὶ Κπούγῃ. 
ΟΥἿΝ τὴν ββερδογαβ βἰατ θοσ, ΤΥ ΠΟΌΪ65 β]εςρ 
ΤῊΣ ΡῬδορὶε αγὲ βοδι(ογοὰ ὑροὴ ἴδ πιουηϊδίπα τ ποῆς ἴο ραῖμοῦ ᾿Βοῖα. 

ΎΒετε ἰβ ἢ0 Περὶ ίηρ ἴογ ΤΥ πουπά; [ὮῪ δυσί ἰ8 ἱπούγεϊο. 
ἘνΕΙΥ οὔς ΨὮΏΟ Βοδσβ ἰδ6 τεροσί οὗ ἴἴδς οἶδρβ δὲβ μβδῃάϑ. 

ΘῈΣ. 1 ἢγϑὶ ἀοϑοῦίθαβ Νίπονθῃ 85 8ῆ6 ἢ48 δῆ, ἰβθη νἱ᾽ϑι1 1565 
ἴῃς δἰίδοκ ἰο Ὀς6 τηδάα ὕροὴ δεῖ δης οἱοβθβ ψ} ἢ (ἢ 6 ΓοάΒΟῊ ἴῸΓ ΒΕΓ 

στο] [δἰ6.---1. Οὐ οἷν, τυκοιγ διοοάγ, δἰἰεά ιυἱδρ 165 απά δοοί») 
ΤῊΪΝ5 σδδρίογ σλᾶγκ8 (6 οροηίΐηρ οὗ ἃ πον βοοοη οὗ [ῃ6 ὈΓΟΡΏΕΘΟΥ, 

88 ΔΡΡΘΔΙΒβ ἔσοτῃ ἴδ αἰτοςί δά άσγθϑβ ψ τ} τ ἢ 10 Ὀαρίη5, ἔσγοσα [86 

ἴαςΐϊ [μαἴ ἰῃ [Π6 τηδίη ἰΐ τεροαῖβ [6 ἐβουρῇί οἵ ςἢ. 2, δηά ἔτοτῃ ἰῃ6 
ἀἰβογθηςσα ἰη ροορίοδὶ ἴοστη τ οἢ ἰξ Ἔχῃ δ 5. ὙΏΘΙΟ οδη Ὀ6 20 
αυεδύοηῃ Ρυΐ (αὶ Νίπονοὶ 18 δ ἀγοβϑθα όσα δηά [Ὠσουρσδουΐ [86 

σδδρίοσ. δ  Π}}8. σμδγροβ ἃγῸ τη 866 ἀραίηδβί ΟῚ ἰη 2᾽ 3. 5. ΤΕΣ 
41165᾽ ᾶζὲ ἀουί]ε88 Ῥσοϊηθθ8 ἔγθεὶν τηδᾶς ἴἰο ἴῃ6 ΘΑ ΚΟΓ ὩΔΈΟΠ8 

ΨΥ ὨΙΟΝ ΟΓῈ 85 [ΓΕΘ Ὀσόκοη ἤθη πδίοη δ] ἀρρτδη ἰϑοσηθηΐ 50 σο- 
αυϊγτοά. Τα σμᾶζρα οἱ ἐχοθϑεῖνα σι εἰν 1 ρ]16ἀ ἰη [6 υ86 οὗ [6 

ἴογῃι "οοα γ᾽ 15 υμάουθίςθα! Υ ̓ υ5Έ 64 }0}]6 ἔτοσα 1ς τηοάσχῃ ροϊηίΐ οὗ 
νον; θὰϊ [ἰ 15 ἀουρ ἢ} νυ βοῖμοσ [86 στε! οἱ ΝΙΏονο ἢ ἐχοεοάθά 
(δαὶ οἵ οἴδοσ οὐδηΐδὶ ρθορ θα ψδο μδά [Κα ροῦγοσ δῃά ορροσίυηϊγ. 

[|5 Βασάν ἔδίγ ἴο οὔατγρε (ἢ 6 Αβϑυτίδη5 ψ ἢ Βανίηρ Ὀδθη “186 τηοϑί 

τυ 8]688 ΡΘΟΡΙῈ οὗ δηθαυϊν.᾽ Ὲ ὙΤΒο Ἡδργονβ μοι βοῖνοθ ΜΘΓΘ 
ΠΟΩ6 ἴοο ΙΘγΟ 1]; οἱ. 1. 85: 05. 4 1579 τοῦθ. 5. 823. 1η- 
ἀδοα, [86 Ρτορμοῖβ υ86 Δ πγοβί ἰδ ςοα] ἰδηρσυᾶρε τοραγάϊηρ [0Δἢ 

δΔηἋ 76 58] 6 σα; ο΄. ΕΖ. 222: ἢ 245 455 76. 67 Ηο. 1112. Τα Κἰηά οὗ 

Ρτοσδάυγε τ] ἢ {υγηϑῃδα (ἢ Ὀδᾶ515 ἴοσ ϑυς ἢ σἤδγρεβ δραϊηβί Α5- 
Βγτίδ, ΤΏΔΥ δ ἀἰϊδοονογοά ἴῃ δρυπάδηος ΟΥ̓ τείεγεηοα ἴο ΠῈΣ οὐ 

Φ Ὧν... Βυι Ηάι. (111, 150) τεροσίβ, 6. Κ., [δὲ βου Ὠαγίυ ἱοοῖς ΒαΌγίοΩ, ἢς ἱπη ρα! δὰ 3,οοὸ 
Ῥτίϑοῃοσβ διὰ ἰπδὶ ἰἢς ϑογίἱδηϑ (ΙΝ, 64) δοδ ρμεὰ δηὰ Βαγοι (μοὶ ὑτίβοοσα διὰ υδοὰ [ἢ εἶπ 8 
ἴος Βογβο- ἵσαρρίηδε. 
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τεςογ8.-- γον οεαδες ποῆ (Οἵ. 76. τηῦ. ΤῊ Ϊ5 βἰαίθπιθηΐ νγ85 δἰ πλοϑέ 
ΠΣ εγα}]}γ ἱσταθ; [86 τ Βοἷς οὗ {μ6 ἰαίογ Βἰϑίοσγ οἱ Αϑϑγτία 18 ἃ βίογυ οἵ 
ΡΓΔΟΙΟΔΙΪΥ σοη ὔπυοιβ ναγίατο δηα ταρίηθ. (Ομ οστα τ ἴο ἴῃ 6 ρο- 
εἴἴοδὶ σδαϑυγε Β6γα γοαυΐγεβ (86 δα ἀϊοη οὗ ἃ ρῃγαβε 'ἴπ ρδγδ} 16 }151π| 
ἩΠ8 (15 οἶαυθε. Μασ βυρρεβίβ, “"δηὰ [Π6γ 15 ηο δηα ἴο ἴῃ Ῥθοοίγ.᾽" 

ὕπι!685 βοιγείῃΐηρ Ὀ6 ΞΌΡΡΙἰοα, ᾿ξ 566 ΠῚ8 ΠΘΟΘββΑσΥ ἰὸ ἰγεδί (815 
αεἶδυιβα 88 ἃ ρίοβϑβ.͵- --2ῶ. Τὴε ὁγαςᾷ οὗ ἐμ τυπὴρ απά ᾿ξ ποΐδε οἵ ̓ ς 

γμριδίμρ ιυλεεῖ απὰ ἐδς γμδλΐηρ δἰδο] ΤὮΘ Ρτορδοῖ βυάάθηϊγ ἴγδῃ5- 
Ρογίβ Εϊτη56 1} ἴῃ ἱππιαρίηδίοη ἴο 186 5ς6η6 οἱ (ἢ ἢη8] δἰίδοκ ὑὉροῃ 

ΝΙπονεῖ, τσ] ἢ δ ἀνγαὶῖβ Π 80 συ ΘΑρΟΓΙ 655 δηὰ σοηβάδηςα. 
ΑΒ δῆ ἱπηΑΡΊ ΔΙ βρεοίδίοσ, ἢ (4118 δἰἰθητίοη ἴο (ἢ6 οιυϊβίαπαϊην 

[εαίαγεβ οὗ [6 5οθῆς ομα ὉῪ οὔθ. Ηἰβ τῃηδίῃοα οἱ ἀεβοσρίίοη ῥτο- 

ἄπυςε5 ἃ ᾿ἰνεὶν εβοςοΐ, Ὀτηρίηρ [86 ἀΔ5} δηά οἰδϑὴ οἱ (μ6 βἰυδίϊοη 

γΙνἰγ Ρεΐοτα 8.1. --αἀ μά ἰμ6 οἰ πἕἔερ οπαγίοί (8) απά 41:6 γεαγὶπρ 
λογδοριαη] ΤῊΣ τηδδηΐηρ οὗ ἰΒε δὲ ὕνο ψοσγαβ 15 βουηεσῃδέ ὑη- 
σογίαϊη. Οἷδοσ τεηοσίηρβ οὐ ἴΒοτ ἃγα: “186 Βοιβεηδη τηδκίηρ 
Π15 ΒΟΙΘ6 ἴο 850 6η6, 7. 6. υτρίηρ Ηἰτα οὨ ἢ" δ “186 Ὦογβα ἰ5 ὑστουρῃί 

ΡΣ ἃ Βογβειηδη σδυτυίηρ Εἰτηβ6}} ογοοῖ "7 “ἃ βοσβειηδῃ βοϊηξ 

ὉΡ᾿11 “᾿δϑϑδυϊίηρ Βοσβειθη᾽"; δὲ “4 Βοιβοίηῆδῃ Ὀπηρίης ἴο ἴΠ6 
ἤδλτηε, εἰς.᾽ ῬΒΕ, “6 58}4}} Ὀτίηρ ὉΡ σαναὶσυ "ΠῚ “Βοσϑεβ ψῃϊοἢ 

ἔοδμ,᾽" ΠΠᾺΟΓΑΙΪγ “τ ηρίηρ ὉΡ (54 να). 11} Βυΐ 5οπγε οὗ {μεϑ6 
γί ε] ἃ ἴοο ἰδπη6 8ῃ εἰθῃγθηΐ [ου 850 βιἰγσίηρ ἃ ρἰοΐαγε; οἴμεγϑ ἀγα ψ11ἢ- 

ουὗξ δὴν βυρροσὶ ἰῃ (86 56 οὗ ἴ[Π686 ψοΥα5 οΥ ἰη (ἢ6 οοηΐεχῖ; δηά 

ἴἢοδβε δρίογίηρ (ἢ ἰάϊοτα ““Ὁπηρ ὑρ᾽᾽ οἵ [Ὠ6 τηονοιηθηῖβ οἱ οἂν- 

4 ΣῈ. ζ. ΘΒ πβποϑεσ Μοροϊ τῶ, 1, στό ἥ.: "Δ ρυγδαπιὰ οὗ μοδάϑς ἰὴ ἔγοῃϊ οὗ δἷβ εἰἴγν 1 εγοςιοά. 
ὙΒεῖν γουπᾳ πιεῦ δπὰ ποις 1 Ὀυγηδα ἰῃ ἃ Ὀομῆγε᾽"; βῃά 1], ς3 |., "Ῥγτγαγιίάς οὗ βεδαβ ἰὴ ἐσγοῦὶῖ 

οἱ ἰδ εἰἰϊγ ζαίε 1 ἐγεοίο. ὅϑοης ἰῃ ἴδε πιάϑϊ οὗ [6 ᾿γγαπ)β 1 οηοϊοδεοα; οἰδεῖα του δρουῖ 

ἴδε ὑυτδαγ 5 1 ἱπηρδὶοὰ οὔ βδίδίκεβ."" οσ, ἴδς Ταγίος Ογϊίπάες οἵ ϑεπηδομοσῖν, 1, 7γ0- 7), ἢ 
Ὀεδίεσεὰ δηὰ ολΔρίυτεὰ τΒεὶς ἰαγας να] ες ἃ οἰε5. 1 Ὀγου δι ἰογὰ ἔγοπι ἴΒς πκὶἀ5ι οἱ πε πὶ ρμεορὶς, 
Βογβοβ, τηυἷεβ, ἀ55865, δῖα ἀπά βῆεςῃ, δπὰ τεςκοηεα ἰδοτη 85 βροὶ!; δηὰ (ῃεὶγ βινδι!οσ οἰκίας, 

ψ ϊοδ πεῖ πίίπουΐϊ πυθος, 1 ἀεβιγογεά, ἀενεδι οὰ δπά τεἀυςοὰ ἴο μἱουσ-ἰαπὰ. Τῆς 

τεηῖς, ἐοὶς ἀτπτο  ἰησ- υἰδοοβ, 1 Ὀυστιοα πὶ ἢ το, δπά [οἱ ἤδη κὸ υὉ ἰῃ 4 π)65." ΟἿ. αἰδο Ταγῖος 

Ογημάοτ, 111, σσστάσ; Απηδὶς οὐ Αβῃυσοδηίΐίραὶ (ΕΔ 55δπὶ Ογ ποτ), ΚΝ, :3Ο-ὟΊ, 26. ὅ9οε Εορεῖς, 

Ἡ ἑσίον οἱ Βαννίονπία ασμα Α ::γνία, 11, 268. Το πιειποά οἵ ἱπιραϊοτηθηϊ 5 κμοντῃ οὐ ἃ ὑ69- τοὶ εξ 
ἔτουι ἴῃς οεὨῖγαὶ μαϊδος ἂἱ Ν γουά; ν. (αγασὰ, Νέμενελκ ἀπά 11: Κεριαὶη: (Νονν Ὑοῖκ, σ840), Ὁ. 
285; Ουἴδο, Κωνεες Βίδελιυδγιεσύμον, Ὁ. 70. 

{{(}. Βρι. ὃυ.. 
ὦ ]6ετ. 5β8γ5 οἵ [19 ραϑεδαρο: “ Τὰπὶ υυἱοῦτα ἰυχία Ηεδταίςυτ οἱ οἱ εἴυτα εἰσ 8 δα ῥγοοϊΐυπὶ 

δὲ ῬΓΔΕΡΘτΔ: 5 ἐχεσοίῖυβ ἀεβοσὶ ρῃο 6ϑὶ, υἱ Ομ ΐδ5 πηε 18 Βεῦτηο δἰΐ νἱ πος." ΗΔ. δαγ5, " ΤὮς ὑδ9- 
βδᾷς ἰ5 υητίνα! ὦ ὉῪ δὴν οἴδες, εἰμεν ἰπ βαςτεὰ οσ ὑγοίδῃς ᾿ἰεγαίυγο." 

ᾧ (αἱἹ., Βι.. 45 Κ᾽, ΤΊ Μαι.. Τ2 Ηἰ.. 
δὲ Εν... δ Κι, {ΤΠ Ο«. 1 ΗΔ]... 
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ΑΙΤΥ τὰ οδυτγηρ ΟνΟΣ ἱπίο ΗΟΌγοΥ ἃ τηοάογῃ ρῆγαϑθ; ἴῃ Ηδθῦτεν 
“της ὉΡ᾽ αἰνναγϑβ τεϊδί 5 ἃ ἴδῦρα τηθαϑογε οἱ 15 ογίρίηδὶ 56η56. 
ΤῊ5 5816 νεγὺ ἰ8 86ἀ ἰη 76. 465 ἰο ἀδϑβοσῖθε [Π6 τϑαγίηρ οἵ Βοσβεβ, 
δηα ΡΓΟΌΔΟΪΥ 4150 ἱῃ 76. 5127 δηὰ  Κ. οἷ. Ἐ-- ἀπά ἐμ βασι οἵ ̓ ς 
σισογά απ ἐδ εἰ εν οἵ “6 δῥέαγ απ α τη με οἵ δα) ΤΏ βίσγαρ- 

Εἷς 15 Βασαϊγ θερσυῃ ὑπ1}} 1ΐ 5 411 ονεσγ; (Ὡς ἀεἔεηάοιβ οὗ Νί πονοῇ 14}} 
Ῥεΐοτε ἴῃ Ὀἷονβ οὗ [Π6 ἱηνδάϊηρ διτὴν {{Κὸ σταίη βείογα (ἢ 6 5:0 Κ]6. 
--Απά α πιαδς οἵ δοσίες, τυ πο ἐμά ἰοὸ 1:6 σαγοα5565] Α ἔδατγίυ! 

ΟΔΙΏΔΡΟ 15 ἴδτι5 Ρ]ΑΙηΪν [οτοῖοϊά; εν ἀθηῖγ, (ἢ 6 τυ ]ϑἢ τνᾶ8 ἔδίῃοσ ἴο 
(δες (δουρί. Νὸο δοοοιυηΐ οἱ ἴῃς δοῖυ] [4]} οἱ ΝΙΠον ἢ δᾶ5 85 γαῖ 

Ῥεθη αἰβοονοσθα. Ἠξδηςο, 1ΐ 19 ᾿τΡΟ ΒΒ 016 ἴο 88Υὺ ψ ΒΟΙΠΟΓ ΟΥ ποΐ 

Νδδυπιβ δη οἱ ρΡδοηβΒ ψ6ΓῈ τεδ ἰϑοα. Βυϊΐ, Ἰπάρίης ἔτοση [Π6 
Οδδγδοίοσ οὗ ἴδ δῃθ 5 ἀ6δ] ]ηρβ (Ὠτουρῃουΐ (Π6 σΟΙΠΙΓΥ 85 ἃ 
ψΏο]6, 1 15 ΡΓΟΌΔ0]6 (δὲ (86 σαρ 8] οἰἵν γεοεϊνοα (ἢς ἔμ]} τηοαϑυγα 
οὗ 115 ἀεβογίβ.7-- -Τον δἰμηιδὶς ουον ἐμ σαγοα 5565] 1 ἰα ρΡσόορ δῦ ]ο [δδΐ 

ἴδεϑε ψΟΥα5 ἃγα ἃ τ ΥρηΔ] ποία  Ὡςἢ ἢΔ45 ἐουηα 115 ΑΥ ἰηίο (86 

ἰαχί; [ΠΟΥ ΤΔΔΥ ᾶνα θδθη ἱπιοηἀρα 85 ἃ ογοβϑ- Γαίθσοηςα ἴο δ΄, ΟΣ 
1ΏΟΥ ΤΥ δ6 ΟὨΪΥ ἃ νατίδηίΐ οὗ (ἢ Ρτγθοθαϊηρ οἰδυ5ε6.1 Τδαΐ (Πογ 
ἀο ποΐ Ρεϊοηρ ΒεσῈ δρρεᾶγβ ποῖ οὐἱΪυὺ ἔγτοτῃ [86 ἔδοὶ ἰμδὶ [ΠΟῪ ἅττα 

ΒΌΡΟΓΗυουΒ ἰπ [Π6 ρΡοεῖς ἴοιτῃ, Ὀυΐ 4150 ἔτοσῃ [86 δα οηδὶ ἔδοϊ 
(Παἱ (Π6Υ ἱπίτοάυςς ἃ νογῦ ἴοσ [86 ἄσβί δηἋ οὨἱΚῪ ὈϊΩς ἰηίο ἃ 561168 
οὗ ρῆγαϑοβ ἴἤσγοσῃ ΟΕ ἴῃ ε͵ δου δίοσυ δϑῃϊοη ομς αἰΐεσ (86 οἵδε, 
Εἴκς ἃ βοσίεβ οἵ βίοσθοορίοοη νίθν5.---. Βεζαμδε οἵ ἐΐ6 νπαθν λαγ- 
ἰοίγίες οὗ α μαγίοὶ οὗ ροοάΐγ ργαςέ απ τη 517γ655 οἵ ἐμεμαμέριθη.5] ΤῊΪ5 

6 (86 τεᾶϑοὴ ἴοσ (Π6 ἴοστίδ!]α οδίδβϑίσορῃς (8δὲ 845 105 δε η ἀ6- 
δοῦρε. 7υϑὲ 45 ἴῃ6 Πασγίοϊ θη ἴοθϑ θη ἴο σιυΐη, 580 Αβϑϑουγσγίδ ἢ85 
Ἰυγοα ΣΔΗΥ͂ πδοη5 ἴο ἀεϑιγσυςοῃη. [βίην 41]} οἱ ΒῈῚ σηδη το] δηά 
ΤΩ Εἰ οττη δἰἰταςίοη5, 586 ἢ45 βιιςοδοαθα ἴῃ ὈΠΉΡΙηΡ ΔΈ Οἢ 5 ἰηἴο 

5:0] οἰίοη, ΟὨΪΥ ἴο 156 ἴΠοτὰ ἔοσ (86 ΓυγίΒεγαησα οὗ ΠῈΣ οὐ 56 5 ἢ 
εηᾶβ. [1 185 ποΐ δοθϑβᾶσυ ἴο ἱπίεγργεί (15 ἄσυγε “οη 81} ἔουγε,᾽ 

βϑεκίηρ ἴο τῇδε “Βαγιοίτ65᾽ δηὰ “σμδιτηβ᾽ βρϑοὶῆς σεΐεγεηςσεβ ἴο 
Αϑϑυσίδ᾽β ἰγίῃρ δηὰ ἰγθδοθογ. Τἢδ ψογαβ 5 ΤΡ Ὺ 81] ουὐξ [ἢς Ρἱς- 

4 1ῃ 2 Κ. οϑ "Ὅ“ ὉΝῚ δου! ὑτοδαδίγ δε ςδδησεὰ ἰο 90) "ὌΠ. 
Τ ΎΌΒα 5ιεἰε οἵ Ναδυπδ᾽ ἰά, 58 γ8 οἵ ἐδε ἀοτγηία!! οἱ Αεδυτίδ: " Αϑονε διὰ δεῖονν, τίβδς διὰ ἱείε, 

Ἰἴκε 4 Ἴγείοης δε ἰδἰὰ τννιαϑςίε, δ6 ἀνοηχεὰ Βαῦγίοα; Βα του μ᾽ οὶ νεσοδηος. ὙΠὸ Κίηρς οἱ (ὃς 

Ὁπιπιδηιηδηάδ, ὑπο ἔδδτίοϑα οὔς, τυϊῃοα Δ}} ἰῆς ἰετηρίε5 οὗ (6 κοάδ οὗ Αξεγτία; δηὰ ἣἢς τυϊηδὰ ἰἢς 

εἰᾶες οὐ ἰδ Ὀοτγάον οὗ Ακκδά, νος πεζὰ μοδίῖϊθ ἴο ἴῃς Κίης οἱ Ακκαὰ δηὰ δδὰ οὶ οοΐως ἰο Ὠἷβ 

Βεῖρ; δα ὃς ἀἱά ποῖ ἱεᾶνε οὔς οἱ δες δδιιςϊυδείεβ ἯἘῖΐ ἰδ ἃ νδδίε (δεῖν οἰτἰεα δον τησδδυτο, 
᾿ϊκὸ ἃ ςγείοις." Σ 80 5... 
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ἴυΓ οὗ ἃ Βδατίοί δηὰ Πογ δαυρτηθηΐ. “ΕΠΟΒΔΗΠΏΘη(5᾽ 858 μαζί οὗ ἃ 
Βαγοῦ 5 ψ 1165 σηυβὲ αν ὈΘθη βοιῃθίῃϊηρ αἰΐεσ [ἢ 6 [453 ῃίϊοη οὗ ἰονθ- 

οδδττη5, ἰονο- ] [6 5, 5Ρ6115, δῃα [86 Κα, τ Ὡ]οἢ τογα με] νθα ἴο δ6 

ΘΙ οἰοςῖνα ρου ἴῃ Ποατίβ οὗ τηθη; οὔ. 2 Κ. 9ο2.---δλε ἐμαὶ δε- 
ἴγαγ5 παϊίοης ὃν λε7 παγίοίγίε5 αμάὰ οἷαπδ ὃν ̓ ὲῦ ἐπομπαμηθη.5)] ΤῊΣ 

ἤσυγτα οὗ (Π6 Βατὶοί 15 ΠΟΥ͂ ἜΧΡΙΟΒΘΙΥ ΔρΡΡ 6 ἴο Αϑβογτία, σψῇοϑβε 8]- 
τηοϑί ὉΠ] Πι1 164 Γεϑοῦχορϑβ ἰδ [6 511816Γ ὩΔΈ ΟΠ ἴο ΓΕΙΥ ὩΡΟῊ ΒΕΓ 

88 ΑἢΔΖ Πδα οδυξοὰ Τυἀ δὴ ἴο 6ο ἴῃ {μ6 τη οὗ (6 ϑγτο- ΕΡἢγαϊ 6 
ἰηναβίοῃ. ἮΝ ὮΣ6 “Αι οίτ165᾽ δηα “ἐμ ο μα η θη 5᾽ ΔΙΘ ΟΟΙΏΣΊΟΩΪΥ 
ἀεδσηδίοηβ οἱ ἰάἀο]αίσοιβ ρσγδείίςθβ, ἴσα 18 ου θη Εν ποίῃϊηρ οὗ 

(δὲ Κηά ἰὴ ΝΑδυμδβ υ8ὲ οὗ [86 ἰοΙτὴ5 ἤθγθ. Αβϑυσίβ, 50 δι 85 ἰ5 
Κηονῃ, τηδάδ πὸ δἰίερί ἴο ἔοσοθ 6 σε! σίοη ΡΟΣ βυρ]θςοΐ Ροο- 
ΡΪ68. Το ψοζὰ “οἰΔη5᾽ 8 υϑ64, 85 ἰπ Απὶ. 4. ΜΙ. 2 76. 1'δ, ἴῃ (ῃς 
56η86 οὗ “ΡΘΟΡΪ65᾽ δῃὰ ἰ5 δαυϊνα!εηΐ ἐπογείοσγε ἰο “πδίοηβ᾽ Τῃ6 
γοσα “Βοίγαγ δἰϑονῃο ΓῈ ΔΙ 5 ΤῊ 6405 5611 δηα 1ξ 48 ιι5118}} Ὀδθη 
80 ΓΕηἀογοα δοτο. Βιυΐ 1 15 ας ἴο ἰηϊογρσγοί “5611 ψ ἢ τσεΐεσ- 

Θῃς6 ἴο Αϑϑυσίδ᾽β τε ϊδοῃϑβ ἴο [ῃ6 θα κοῦ πῆ οη5. Αϑϑυσίδ᾽᾿ 8 Δ [Ὁ 8 
ΜΈ,Ο ΤΟΣ {Κ Ὀυγίηρ (Δ 56] Πρ, ἴοτ [86 τοϑυ]ξ νγ88 ἴῃς ρσεϊην 

οὗ [6 ὩΔίοἢ8Β ἰηἴο ΒΕΓ ΟὟ ΡΟΣ, γαῖ μοῦ (ἤδη (86 ἀε] ΝΕ Ύ οἱ [πο 

ἱπηίο [ἢ6 ΡΟ, οὗ ἃ ἰδϊγὰ πδέοη. Τηδ Ἐχρ᾽ δηδίοηβ οὗ “5611᾽ ἃ5 
δαιΐναϊεηΐ ἴο τοῦ {Βοῖὰ οἱ ἰμεῖν ἔγθθάοσῃ, ἘΟΥ “56]} ἰηίο θοπάδρο, 
ἢ. 6. ἀο νοῦ ονοσ ἰο ἀδϑισιοοη,᾽ 7 ἀο ποί οὐνίαία (8158 αἰ συγ. 

ΝΟΣ ἀο68 [ἢς νον (δι [86 ΡΕΟΡ]65 ψΈΊσα ϑοἱα ἴο 140]5, ἐ. 6. (86 γοαβ 

οἵ Αβϑυσγίδ, οοτησηθηα ἰΐβ6}1; ἴοσ [6 Ῥσορδεί 18 ποΐ οοῃοοτηθά, 
ΔΡΡΑσθηίυ, δρουῦί (15 Ρἢδ856 οὗ Αβϑυτίδη ἱηῆιθηςθ. [ἴῃ ΔΩΥ͂ (856, 

ἴδ ΔΈΟΙ ἃ5 ἃ ψ8ο0]6 ψεγα δγεδαν Ἰάοἰδίσοι ἴσοσὴ [5γδ6}᾽5 ροίϊηΐ 
οὗ νίενν, θεΐογε οοσαΐηρ ὑπάογ (Β6 ᾿ἰηἤπεηςς οὗ Αβϑυτία. [1 58 βείίε 
ἴο ίνε ἴῃ6 ψοσὰ δόσε [86 στηδδηΐηρ “ἀξδοεῖνο,᾽ “οδοαὶ,᾽ νος [ἴ 

ΟΑΙΤΙ65 ἴῃ Αταθὶο δ 56111ηρ δηα ομεδίηρ ψεγὲ βϑοσηθνδί ΟἸΟΒΟΙῪ 
τεααιθα δηα ΙΩΔΥ ΘΆΞΥ ἢᾶνα θδθη ἀεηοίοα ὈΥ (6 58Π|6 τοοί. 

ϑισ. ΠῚ ἰηἰγοάϊιοοβ Ὑδῆνθἢ 85 δα ἀγοβϑίηρ ΝΙΠον ἢ δηὰ ραϑβίηρ 
βϑηίθησα ὩΡΟῚ δοῖ.--ὅ. Βελοϊά, 1 απι ἀραϊρμδί ἰδιδε, ἐ! ἐς ἐΔ16 ογαοῖδ 

οἵ Υαλπυεῖ; οὔ μοςι5] Οὗ. τ3.--Α πᾶ 1 τοδὶ ὠποουεν 1} ϑἰείγίς ρον 
ἐὰν 7.6] ΤῊϊβ βθϑβ ἴο αν Ὀδθὴ ἃ ραγὶ οὗ (6 ρυῃ βῃσηθηΐϊ ἴοΓ 

[οπιϊοδ οη δηὰ δάυ]ίοιγ; ο΄. 76. 1323: 35 {- ἘΖ. τόν ἴ- Ἠο. ,χ5-ν. Ας- 

40... 1 αν., Ὧν.. 

 Ηδρ.. ᾧ 8ο ΗἹ., ἡ Υε., Νον., Ηρὶ., νδὴ Η. 5:78. Ὅυ.. 
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οογαϊηρ ἰο ΒΙ]ΠΟΣΘΟκ δηὰ 76 γοτῖ85, 1ἰ νᾶ 8190 8η Αϑϑγτίδῃη σηθί ῃοά 
οὗ ἐγεδηρ ἔειηδὶε σδρᾶνεβ; βίποα [86 βοεῆθβ ἀερὶςίεα ὑροη (ἢ 6 
Ὀ͵ΤΟΏΖΕ ρχαίεϑ5 οὗ Βαϊανναῖ, πο ἴῃ (ῃ6 ΒτΙ 8 Μιυβουπι, ΒΟΥ ΟΣ Θ ἢ 

σΔΡΈνοβ αἰΐογ (ἢ6 Ὀαΐ]ε οὗ Κασκαὺ 85 δΒοίαἀϊηρ (δεν βΚίγίβ ΒΙρἢ 
8ῦονα {Ποῦ Κῆθεθ, Ψ Ὦ1|6 (ΒοἿΓ ΤΏ416 σοσαρδηΐοηβ ἅττα του ΔῊΥ 
οἰοιΒίηρ (δῖ υ. 1.)Ἐ; σ΄. 15. λοῦ" 473: δ. ΤᾺ Ϊ5 ΠΣἴογαὶ] ἱπιογρσγείδοη 
Β66ΙῺ58 ὈΓΟίογδ Ὁ ]6 ἰο (Π6 ΟΟΙΏΤΏΟΏΪΥ δοοορίοα τοπάθηηνς οἱ [ἢ6 45 
ῬὮγαϑο, νἱΖ. “"ἴη 1ἰὮγ βίρῃι,᾽ Ὑ ἃ βίδιειηθηΐ ψυ ἱοἢ 566 5 βυρεγῆϊοιυϑ 
Ψ ΒΘη ΔΡΡΙοα ἴο βυςἢ 8ῃ δοίοῃ 85 15 θεΐηρ ἀδβϑοσ θά. Ὅῇε βᾶτης 
ἀὐβσυ  ἰμΠοΓαβ ἴῃ “ἴο ἰὮγ ἔδοα,᾽ 1. 6. 88 8 ἰῃϑυ], 85 ἴῃ 10. τ 
15. ὁ ᾧ --αΑπά 1 εὐ! ἰοεἱ παϊέοηις 5εεὲ ἐν παξοάμοες απὰ Κη ράοηις 
ἐᾷν τμαηιὶ Τῃοθα ῆο ἢν θθαῃ Ὀείταγοά ὈΥ̓ Αβϑυτία νν}} (5 Β6 
οοτηροηβϑαίθα δηα ἀνοηρϑα ὈΥ 5ϑείηρ 6. υπμάσγρο ἰδ6 Βυ. 18 0 ἢ 
886 δ85 850 ΤΏ] οβϑὶν ἰηῆϊοϊθα ἀροὴ οἴδοῖβ.--ὅ. 4ππώ 1 τοῦ Ιάγοιν 
ἰοαϊλδορις ἐπήπρς αἱ ἐλι6ε ἀπά ἰγεαΐ ἐλθὲ τυ σοπίεηερὶ απ τπᾶζε 166 α 
δίρῃμῇ Τῆδ ἄσυτα οἱ (86 Βατὶοί 15 5[1}} πηαϊπίαϊηθα. ὃ ΤῊΪδ5 15 ὑσοῦ- 

ΔΌΪ ἴ1ῃ6 ΑΥ ἴῃ ψΒῖοἢ βυςἢ υπΐοτγίππδίς οσηθη εγα ἰγοδίθα ΟΥ 
[86 Ὀγϑίδῃμεσβ. Ὑδῆν ἢ 5ρεακβ 85 ἰδουρῇ ἃς Εἰγηβοὶ ἢ αῦα ἰη- 

ἰεπάϊηρ ἴο Ραγεἰραίς ἰῃ πεαρίηρ ἰηϑυϊ δηα ἀΐϑρταος ροη ἰδ6 οἵ- 
ἰοηάοσ. Τὶ 18 θυϊ (Ὠ6 Ρτορ ει νἱν] ἃ ΤΑΥ͂ οἱ Γεργοϑθηςηρ Υ88}- 
ΜΕ 45 [86 οΠ6 ΓΕΒΡΟΊΒΙΌ 6 ἴογ (6 Ὀτϊηρίηρ οἱ (815 τε ΠΡ θη ΡΟ 

ΝΙπονοῆ. Ὅδα νον ἰΒαὶ “Ἰοδίβοσας ἰδίηρβ᾽ στηθδη5 “140]8᾽ δηά 

(αἱ [86 5656 ͵5,..1 ψ1}} θυγΥ (866 υπάογ (ἢγ 1Δο]5,᾽ ἘΞ 96 615 ἰοσοδά. 
ΤΠς ψοχά ἴ58, ἱπαθϑά, ἔγθαυθηιν υϑοά ἰο ἱπάϊςδία Ἰἀοἶβ, θαΐ ΕΓα 

(15 [86 υϑᾶρὲ Ποσὲ νὰ βου] αἱ ἰδαϑί ἐχρϑεί ίο πὰ [δ βυβῆχ “γ᾽ 
αἰἰδομοα ἰο 186 ψοσά. Α58 ἰΐ δίδῃάβ, (86 ὈΓΙΠΊΔΤΥ 56 η56 15 συ ποἢ 
ΙΏΟΙΕ δίηρν. ΝΙΠΟν ἢ ἰβ ἃ σαρίϊνα οϊηδη Ἔχροβεα ἴο β8ῆδιηδ, 
Ρεοἰἰοὰ τ 611ἢ δηα τηδάε ἃ βρεοίδοϊο ἴοσ 4}} βεβοίάθιβ. Ἐογ (ΐ8 

4 Ρ Βίτοῦ διὰ Ῥίηςδοβ, Τὰδ Βγρομξε Ογρναριθης ο[ .6 Ῥαΐαοε Οαίες: [γον! Βαΐσιναὶ, ( 2 δηὰ -, 
16. Β[Ι|ογῦεςοχ υπὰ Ὠεἰ χοῦ, δὲς Ῥαϊασίογε δαϊνπιαμα55αν: 11 νος Βαϊαιυαί [ΒΑ 5. ΥἹ, τ; ϑοξῆξδ 

Ὠ6,1,3} ὙΒε δεῖίου αἵ ἰπεϑε ὑτοτηθῃ, μονγονεῦ, 5 πιογὸ {κεῖ γ ἰο ἢᾶνε Ὀδε ἴος (86 ρύγροδβε οἵ 
δε αύης ἐμοὶτ οὐ τονε ιοι 5 ἰῃ τα] κῃ ρ, ἔος ἰἢς οἰεναίίου αἱ ἰἢς εἱοιιίης ἰ5 Ὠοῖ ἐχίτετης δηὰ 

ὉὈΠΕΘΟΏΪ 85 ΝΑΒυπλ,᾽ 5 νογὰβ που ὰ ἱπιρὶγ. [1 ἰ5 εμβαγαοϊογίβες οἱ ΟὨἱγ ἃ ἔενν οὗ (Ὡς ᾿τοσηδῆ ᾿ἂρ- 

εἶνε δΔηὰ ἃ δἰπιῖαῦ οουνεπιουδὶ ἐσχροδυτζγε οὗ (δς ̓ ἰτο 5 8. 5εξ ΟἹ ΤΏΒΩΥ 5:85 ἰη ἴῃς ολϑς οἵ της 
ὙΠῸ δζγὸ οδγίλίη}γ ἠοῖ οδρίΐνεβ, τ ΒοΏ τορτγοϑοηϊοα ἃ5 5ἰερί Ὡς ὌΝΟΥ βοῦς οὐβίαςἰθ. Γ΄. {Ππ6 ΏΔΩΥ 

τοργοάδυςίοικ οἱ Αβδεγγίδη δά Βαδγυίιοηΐδη 8.815 ἰη ἮΝ. Η. Ἰνδιά 8 δεαὶ Ονἰηάενς οἱ ΤΡ εεἰενη Α οἰα 
(τοτο) διὰ Ὡοΐς ἔδε τεργεβετιί δου οἱ ἡυὰς τηδῖς οδιρίνοδ ἰὰ [Βα 568] γεργοάυςεὰ οὔ ΡΡ. ς8 δπὰ 
157 οἱ ἰμδῖ ποτ. 
790 ε., Νον., Μασιὶ, Ὦσ., Κδυ., Ὁυ.. 1 Ηρι.. 

ὃ Οονίγα 'Νον.. 4 5 ΚΙ., οἱ’. Ηδρ.. 
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Ιαϊίον (βουρῆϊ, ο΄. ΕΖ. 287 ΟΡ. ᾽2:- δΔηὰ εβρεϑοΐδ!γ ᾿ἷπα 12 οὗ δε ἴη- 
βοπρίοη οἱ Μεβῃδ, κίηρ οἱ Μοδρ, σῇοσγα ἢ6 8808 οὗ δὴ [5σδοὶ τα 
ἴον, “1 ἰουρῆϊ ἀραϊηβίὶ (ῃ 6 ἴον δηὰ ἴοοκ ἰΐ δηα 536 νν 4} [86 ἴον, 
88 ἃ βρεοίδοϊε ἴοσ Ὁβοιηοβὴ δηὰ ἴοσ Μοδῃ.᾽"---. 80 ἐμαὶ δυεγγ ομῈ 
ἐμαΐ δες ἰμιδε εὐὴἱ! ἥτε ὕγορι ἐπε ἀπά 5670] ΤὮδ 5ἰσῃϊ οὗ 816 Νίηο- 

γε ἢ Ψ}1}1 θ6 50 σβδϑὶν δι ράββεσβ- Ὁ Ψν}}} μαϑίθῃ ΔΑΥ ἴῃ ἔτίρῃΐϊ, 

ἀεδοπγηρ (ἢ6 βροΐ δοοιγϑεά.--- ΝΛ ἡπευεῖ, ἐς ἀοείγογεά. Ἰλο τὐὴϊ 

ΦΙΟΜΡ 707 πεν 7] Α τῃοσίοσίοδὶ χυοϑέοη ᾿τρ  γίηρ [84ἰ ἴΠΟΓῈ ἃΓῸ ΠΟΘ 
Ιεΐ ῆο ψου]ὰ σορτεῖ (86 συΐη οὗ ἴΠ6 ορργεβϑῖνε οἰ; 586 15 ἀ05ο- 
Ἰυϊεὶγ {τη 4|655.---Τλεόμοε οαη 1 σοεῖς σΟΡΊ γε 5 707. ἢεν}] (. 756. 

τοῦ 15, καἶ, ὉΠΔΘΡΟΟΓῈ οὈ͵ος(β ἴο (15 ΓΔ 5] 9 η οἡ ἴῃς στουπά 
(μὲ οοτηξοτγίειβ οουἹὰ ποῖ ὈῈ οὗ ΔΩΥ βογνῖὶςε ἰο (η6 ἀεδά. [Ιῃη 18 
Ρἶδοθ ἢ6 Ῥσόροβϑβ, “"Ὕεησβ Ἵδῃὴ 1 366 Κ ἴ8οβϑε ψῇο Μ]1}} ρσονίάς [86 
ἔυπογα! -οθοπηρβ ἴοσ μεγῦ᾽ Βυΐῖ ἴῃε πογὰ “Τσοτηζογίογ᾽ 15 υϑεὰ ἴῃ 

ςοηποοίοη ΜῊ Πἰνίηρ ΡΟσβοηβ ἰῃ 70. δ᾽" 15. 66᾽5, εἰς., ψΒετγα (δὰ 
[468 οὗ ἃ ἔπποσαὶ βδογίβος 15 ουΐ οὗ [6 αυεσίίοη. ΤΟ οχἰβίθηςα οἱ 
ΒΌΓΙ ἃ Ῥσδοῖος ἰῃ ἴϑγϑεὶ 18 ποῖ δἱ 4}1 ωργόρδῦϊο, θαΐ ποίῖμογ (ἢ 15 

Ῥδ388ρδ Ὠοζ 6. τ67 15 Ξυιβηοϊεοηΐ ἴο 65.415} 11 ἃ5 οὔ οἵ {με τηϑδηΐηρβ 
οὗ ὮΠ). Τα ρῥτόρβεῖ 15 Βεσα τανογηρ ἴο [η6 50δῆ65 δἰ(οπαϊΐηρ (ἢς 

ἰαϑὶ ἀδγϑβ οἱ Νίηδνεῆ δηά ρἱοίυσοβ ΠΟΙ 88 ραβϑίηρ ἰὨγουρῇ ἰδ 6 ΒΔ] 
βίστιρσρὶς πὶ τῃουῦΐ ΔΩΥ διε ἀδηΐ ϑυτηρδί 5615 Δη ἃ ΒΌρΡΡοσίοσβ. Α5 

ἃ τηδίίεῦ οὗ ἔδοΐϊ, [Π6 ἴδστω δρρ δα ἰο ΝΊΠονθ ἢ 5 ονεσίμγον (ΠῚ 12) 
ἀοαϑ ποῖ ὨΘΟΘΘβΑΓΙΥ αρ]ν ἀθαίῃ; θυϊ ΟὨΪΥῪ τυΐη δηα ἀεβοϊδἝοη (σ΄. 

ΜΙ. 29. 
8.7. ΠῚ σουγηάβ (ἢ τοδάσγ ἰΒαΐ Ἔνθῃ 50 ρτϑαΐ ἃ οἱ ἵυ δηἋ [οσγίγοϑβ 

85 ΤΏΕΡα5, ἴῃς τίνα] οὗ ΝΙπονθῆ, δα θθθη πη40]6 ἰο ἀεἿΎ ἀδσδίτις- 
ἄοῃ δηά μὲ Νίπονθῆ 18 50 βίσοηχον ἴδ ΤΏΘΡ65.--8. 4γ1 κοι, 
δοίογ Ιπαη Ν᾽ -Ανιοη, ἐμαὶ οἰ οί, ὃν ἐπ6 ργεοαὶ Ν᾽ 69] Νο-Αμηοη 843 
δὲ νὩ ΠΟΙ 5 {ἰπη65 θθοη ἰάθη θοα τ] ΑἸεχαηάσα, τὴ βόσαα οἷν οὗ 

(ἢς Πεῖία,} δηὰ σι ΤΠ ερθε5.ὃ Ἐνεη ργεαῖοσ ὑῃοογίδ ηἰγ ἢ45 Ρῥτα- 
γδὶ]οα τοραγαϊηρ ἴῃς ἄπης οὗ ἴῃς [4]] οὗ (δε αἰἴγ, δοῦλα ποϊαΐηρ ἰΐ ἴο 
ἢανα ὈΘΘ ὑη6δγ ϑάγροη ἘΚ Οἵα 5. ὉΠῸΘΣ ΘΟ δΟΒ ΣΡ, 7 ΟΥἨ Ἐδϑ- 

4 ΖΑ. ΧΧΤΙ, 318 }.: εἰ. ϑεῦν. ΖΑ. ΧΙ, 253 ἥ.. 
ἶϑο Ἐ Ζ, ΚαΑ., (αδ]., Ηδρ. εἰ αἱ.. 

᾿ ξΣ ΘΒ Κιε., Βγυροςοῦ (ει. Οδορν. 101), ϑριεφεί εις (ἘξυΡι. Κακά είοςεε ἐμὲ Α. 

Ἔ50 Βοοματι (δουζτ. «αια, τόδε, νοὶ. 1, ἵ, 6 3), θαδα, ΜΙοΙ,, Εἰε.., Ἐοδοτιαι, Μέαυ,, Η, 
Ἐν. Οἵ. ἀπά ργυδοῦολι!υ 41} τεςοηὶ ἰοἰεγρεείογα. 

φΦῷ ἯΙ, ὕπι., Ρυ., Κε. ( αἱ.. Ἡ σις, Κι... 
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Ἠδάάοη," οσ Αϑδυγρδη ρα, οὐ ΝΕΡΌ ΒδαγοζΖζασ, οσγ ἰῃ (86 {της οὗ 

ἴΠ6 ϑογίῃδη ἱηναβϑίοη. ὃ ϑοσὴθ οἱ [86 δι οϑί σοσηχηθηΐδίοσβ ἰη- 

(ογρταὶ (ἢς 411 υδίοῃ ἴο ἴῃ6 [411] οὗ ΤΉ ΘΡ65 ἃ5 ἃ ῥγεαϊοϊοη οἱ ἰῃμδὶ 
νοηΐ, ἘΚ σαῖθοσ (ἢ8Δῃ ἃ τοοοσζὰ οὗ 115 δοῖιια] οοσυσσεησθ. Τα οὔ- 

Ἰεςὔοηῃ ἰδαὶ 18 τηδάϊς ίο (8ς ἰἀοηςβοδοη τ] ΤΠΘΡε8 οὗ ὕρρεγ 
Εχγυρίὶ |165 ἰη 16 οοηΐεηϊ οὗ ἴῃ [ο]] ονηρ ἀεβοΠρΡύου, ᾿7λοδε γαηι- 

}αγί τυας α 5εα, τυΐοξε τυαϊἱ τυας τυαΐ67] 5 15 {ΓΈ ΠΟΥ Ἔχρ  δἰηθα δῪ 

[86 ρίοβ5, [7 ἩῬ  αδεγς τυοεγὲ αγομμα [67] ϑρίθρειθοσρ (ἰ. 5.) ϑᾶγ8, “"Οπ6 
ΟδΔἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἱπαδρίηθ ἃ ΤΏΟσΘ ρεγνογίοα ρῥἱοΐυγε οὗ δηοίϊθηϊς ΤΏΘΡα68 
[Ώ8ῃ 15 Βοσα ργοϑθηίθά. ὙΝΒοανοσ ἔδυ] γῖ565 Ὠΐτη56}} τ ἢ [Πς ἴο- 

ΡορτΑΡἢΥ οἱ ΤΏΘΡ65 85 σεργεϑεηϊοα Υ 186 Καγηδῖκ δηὰ χοῦ οἵ 

ΟἿΓ ΟὟ ἀδγ τουβὶ δοκπονίεᾶρε (μαὶ ΝΒ 5 ἀθϑο Προ 15 ἴῃ 
ΠΟ ΨΑΥ δίηρ. Τα ἔδτηουϑ σαρὶΐα] ἰΔῪ οὐ ἴ6 ΝΊ]6, {ΠΚκὸ 41} στεδί 

ἘΕργρίίδη ἴονγηβ, Ὀυΐ 1 15 5 ΠΊΡΙῪ ὉΠΙΒΙΉΚΑΡ]6 [Βδ( 1 οου]ὰ ἢάνε θθθη 

βίγαϊο ον Ρσοίθοίβα εἰἴμοσ ὉΥ (δε ΤΙΝῸΣ ΟΥΓ ΌΥ “8}4]5. ϑρίθρεϊ- 
Ῥεγρ, 1ῃογοίογα, ἈΡ0]16ε5 Νδῃυπι᾽β ἀδϑουράοη ἰο ἃ ΤΙ Θθ65 ἴῃ (ἢ 6 

Βεἶια. [ἢ σρρὶγν ἰο {ῃ 5, 1ϊ ταυκί θὲ 5βαϊ ἃ (δι Νδῆυπι ψου ]α Βολγοοὶν 

να οομῃρατοά Νίηονθἢ 1 δὴν θυζ [6 τηοβὶ ροσχεσγίυ] οἷν οὗ 

Ἐχγυρὶ δηά (μι (ἃς Το 65 οὗ ἰοσχεῦ Εργρί ν88 ΌΥ πο πλθδῃ8 β:οἢ 
ἃ αἴγ. [1 ρ]αγεά πο σοηϑβρίςσυοιϑ ρᾶγί ἰῃ ἴῃς ἰοηρ Ὠἰβίοτυ οὗ Εργρί. 
ΝΟΥ ἰ5 ἰδ6 Δρρ]ἰςδδοη ἰο ΤΏΘΌΕ5 ῬΓΟΡΕΣ 850 μι, 4} ]6 85 15 

τη ηἰαϊηο. ΝΏδη ἴδε ΝῚ]Θ Γ565, 11 ονογῆονβ [Π6 5ῖ6 οὗ ΤΏΘΡΘΒ, 

1ῃ6 ψγδίοιβ δϑοθηάϊηρ βενοσδαὶ ἔδεϊ οἡ (86 νγΧ4}}15 οὗ (ῆ6 ΤΟΡΪΙΕ δἵ 

Καγηαὶ. Αἱ βυςἢ τη65, (6 οἷν πὐίρῃς γγ6}} ἢανα θθθη ἀθβο δὰ 
ἃ5 Ργοίβοϊθα ὈΥ ἃ 568, ΟΥ ϑυτιτουπαά δα ὈΥ͂ νναίθτβ. Αῃ {]υ5 τα οη οὗ 

ΒΌΚΝ ἃ 5ἰζυδίΐοη 15 ἔυΓη 564 ἰὴ ἴῃς σδρίυτε οἱ Μειρἢ 5 ὈῪ ῬΊΔη ΚΗ 
(ς. 721 Β..). ὙΤΒουρῃ Μουρἢβ ἰδ Ὺ τόσα (ἢδῃ ἃ σα ἴγοσα ἰδ 6 

τίνοσ, ἴδε ἰηυηάδίίζοη δά ταϊδοα (ἢς ἰανοὶ οὗ [86 σῖνοσ ὑη1} ἰξ τν88 

αἰτηοβί ἴο (6 ἴορ οὗ ἴῃς δαβίθσῃ ν4]}} οὗ [ς οἷἴγ. Τχυβάύηρ ἴο (6 
γΔΙΕΓ ἔοσ ῥσοίϊεσοη οἡ ἰμδΐ 546, πε ἀεἔοηογθ μδα πορ]εοϊοα ἴο 

βίγοηρίβεοη (Πεἰν ἐογ Ποδίϊοηβ ἴσα. Ῥίδη ὮΙ, ἰαΚίηρ δανδηΐαρα οἵ 

(ῃἱ ἔαςοϊ, Ὀτουρῇϊ δὶ5 Ηδεῖ στὶρῃϊ ὉΡ ἴο (ἢ8 οἱ ν4}} δηά ἰδηά δα ἢ 15 

5016 16 15 ὕροη [ἢς ἴορ οἱ 1ΐ, ἰῃ 8 τηδϑίεπηρ ἰΒς ἴον ῃ.1} ΤΏρη, ἴοο, 

ὦ ΚΑΙ ΠΉΚγ͵ Βτ.. {0.:.. 

Σ Βοοβιδτί. ἢ Οε8. 
45 ες, Ὑδεούοεει, Ογηϊ. 

ἩΊ 50 δἷοο Βυ. (ΕΒ. ς3:62), Μεαπὶ, νι. Νον ἕ, Καυ.. 
ἐξ ΡΝ. Βτοδεῖεά, Αμείο Κεοονγά: οἱ ΕΖΥΡΙ ἸΝ 41ι|., 434. δοὰ ΗἸ είονυ οἱ ἘςυΡιί (τοος), ς43. 
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ἴδογα ΤΏΔΥ δᾶνα θδθδη ρστεδί τηοδίβ δροιΐ (ἢ οἱἵγ σεῖο ποσὰ Β|1ε 
δγ (ἢς ἢοοά-νγαΐοιβ δηὰ τσετηδίποα 85 ἃ ροστηδηδθηΐ ἀδίθηοα ΒΘ 
186 σῖνεσ 5 05:46. 1150, [Π6 ἀείεηοοϑ οὗ ΤΉΘΡ65 τηυδὶ ανα Ὀθθη 

ΤΟΙΏΔΙΚΑΌΪΥ 510}1}}8Γ ἴο ἰΠοϑ6 οὗ ΝΙπονθῇ Ποσβοὶῖ δηα (ἢ6 Ρσορῆοί 5 

φορά τϑοη οὗ ἴῃ 6 ἔνο ψου]ὰ θὲ νϑγ ἰοτοοία!. ΤὨδ εχἰβίθησα οὗ 
Ιηοδίϑ αἱ ΤΟ 65 15 τοπά γα τόσα ἤδη ρσόρδῦϊα ὈΥ (δα ἔαςὶ (δαί 
85 ΘΑΙΪΥ 85 (ἢ πἰποίθοηἢ σευ Β.Ο. (Π6 ΕΡΥΡ Δη5 ΤΕ γα οι ρίου- 

ἴηρ 115 πη 68η5 οὗ ἀείεηςθ. Ὅδδ οἰ ἰογίγεββ οὗ ϑοιαηθὴ ἴῃ ΟΤΟΓ 
Νυρβία, βἰἰυδίοα οὐ ἴῃ6 γνεβϑί Ῥδὴκ οὗ ἰῆ6 ΝΙ]Ὲ δροιιΐ ΤΟΣ τα 1]65 

ἃῦονε Ηδ θἢ, ννγὰβ 50 ὑσοϊθοίθα ἡ ΕἸΣ Βοστήοσο, δ᾽ οσγάποα ταιϑὲ 

ΡῈ τηδάϑ ἴογ δες ἴδοΐ {πὶ Νδῆυσα Βαά δἰ πηοϑὲ σθσίδὶ ΗΙῪ ΠΕΝΟΣ 566 

ΤΒοΡε5 8Δηα σοηϑο 6 ΠΕ} τνᾶ5 ἀδρεπάρηϊ ἴοσ 85 ἰηϊοττηδίίοη Ὡρο 

(ἢς τερογίβ οἱ τηϑγομδηΐβ δηὰ ἔσγάνθ]οσβ. Ὀπαοσ ϑυςἢ σΟΠα ΠΟ Ή8, 

ἃ ςογίδίη ἄερτοα οὗ Ἔἐχαρρογαίίοῃ ἰη (ἢ ἀδβο ρὕοη 15 Ἔχοι 5840 ]6 δπὰ 
ἴο 6 ἐχρεοΐεα, βησϊηρ 8 Ρᾶσγα]]εὶ ἴῃ ἴη6 ἐχαρρεγδίίοη οὗ ΝΙηονο 5 

ΟΥ̓ΤΏ 51ΖῈ 85 ρίνϑη ἴῃ [οη. 35. Εοσ οἰδεσ ἰῃηϑίδηςαθϑ οὗ ἰῃ6 ννοσὰ “56᾽ 

85 ΔΡΡΙἰδὰ ἴο ἃ τίνοσ, ο΄. 18. τοῦ σϑἢ (0) 10. 1τ4᾽}, ἴῃ νοι (6 ΝΘ 
5. 80 ἀεδίρηδίοά, δηὰ 6. «αὖ σἤοτα 1 ἀεποίοβ (6 ΕῸΡΗγαΐαβ. 
ΤΒς ἴδπια οὗ ΤΏΕΡα5 58 βργεδα ἰῃσοιρδοιὶ ἴΠ6 δησίθηΐ πόσα. δ 

ἰ νγᾶ5 {86 ἢχϑί στϑαὶ οἰ οὗ ([Β6 οτθπΐ δπά ὄνθη ἰο- ἀδυ [ῃ6 τοηδη 5 

οὗ [15 στοδίηξβϑ δὲ ἀδβοῦθοα 85 “τῆς τηϊρ  θϑὶ συη5 οὗ δηςίθηϊ 
αἰν Πα ίίοη ἴο Ρε ἑουπα δῆγνμοσε ἰη 186 ψου]ά." ἘΞ Τὶ σδπ16 Ἰηἴο 

Ῥτοπηοηςα δροιιζ 21οῸ Β.Ο. δηά ἔτγομι (δαὶ ἔπη6 ἰο 15 411} με] ὰ 8 

ἰεδαϊηρ ρἷδοθ ἰῃ Ἐργρί, ἱβουρῃ ψ] 1 ναιγίηρ ἰογίυη65, διίίαϊ πίη 

11(5 ρτϑδίδδὶ βίοσυ υπμάοσγ [86 εἰρῃίθοητἢ δηὰ ηἰηοίθοηί ἢ ἀυηδβθβ 

(ισϑο-τ2ος Β.6.) δηά δηΐου ὕροῦ 118 ἀδο! ης τ] {86 ὑοθηίγ- 
ἢγβί ἀγμδϑῦ (τορο-945 Β.0.) ΒΟ56 ΓΌΪΟΓΒ τοιηονϑα [Π6 56δἱ οὗ ρον- 

ογητηθηΐ ἰο (6 Ὠε]ῖαΔ. [115 Ἰοοδίίοη νχὰϑ Δροιιζ 440 "1165 βου ἢ οὗ 

ΜειρἢΪβ5 δηἀ 140 111165 ποσίῃ οὗ ἰῃς ἤγβί οδίαγαοϊξ οὗ ες ΝΙ]Ὸ, 
ΜΏΘΙΟ (86 ΓΙΝΟΙ ΘΟΙΊ65 οἰοβεϑὶ ἰὸ ἰἢς Εδα 568 δηά 18 ΠΔΙΤΟΝ νὰ]- 

“ ΑἹ. Ν. Μ. Μὕϊεν, ΕΒ. 342). 

ΤᾺ ναβῖ τηοδὶ, οοηδίτυςϊοα οὗ 5ἰοῦς, δΡΡοδτβ αἰπιίίης Εν ὑροῦ Ρδοίοσταραι το4 οὗ (δἷ5 εἴς 

κοῦ ὉΥ ἴῃς Ἐσγρέδη Ἐχρεάϊου οὗ ἴῃς Τηίνοτδί ν οἱ (ίοδδο (τρος- 9007) ὑπάοτ [ὃς ἀἶτος- 

ἔοη οἵ Ῥτγοΐεβϑοσ ]. Η. Βιοαδϑίεα, ννῦῆο κί παν οὩ] δα τὴν δἰ ἰοπείοη ἴο {λὶ5 ἰδεῖ. 

Ζ Το Αὐ. ὁσ΄ν ἰδ υϑοὰ ἰπ ἴπς βαπα ταν; Ἡ ὮΪ6, ΘΟ, νετβεῖν, ἰη Α55γ. ἴῃ ἴεγτα τίνεγ᾽ ἰδ δρρϊοὰ 

ἴο {πε 5εδ: ἐ. Κ. μᾶγι νιοσγαίμ "πὸ "τῆς Ὀἰἱ(ῖοτ τίνοσ, νἱζ. ἰἢς Ῥεγξίδῃ Ου!. 

ὃ (]. ἑκατόμπνλοι Θῆβαι (1}αἀ, ἸΧ, 381-381). 

84 Βγχοβείε, Α Η ἐείον οἱ ἘΚ)»ὶ (1005), 140, ὙΒετε δ ἔ0}} βίοτῃυ οὗ 86 τίϑε δῃὰ [411 οὗ Τῃεδεβ 

ΠΙΔΥ ὃς ἑουπα, 
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ΙεῪ ορθῃϑ ουϊ ἰηἴο ἃ ψίάδ δηὰ ἐοσγ!α Ρ]αΐη. ἩΗδσγο (ἢ6 Γνοσ 15 δροιζ 

ἃ ΒΑ! Τ1]6 ψ]άς, Ὀυϊ 15 αἰν  ἀοα Ἰηἴο 51π14}}6Γ ΒΕ Θδτ8 ὈΥ ἴγδα 1514 65 

ΜΉ 1ἴῈ ορροϑβίία [86 εἰγ. ὙΠΟΡ6Β ῬΓΟΡΘΟΓ ἰΔΥ οἡ (ἢ δαϑὶ ὑδῃκ οἵ 

ἴ86 ΝΙ]6, (6 ψεϑὶ ὕδὴκ θείην ρίνθη ον δἰ πηοϑὶ ΏΟΪΥ ἴο (ἢ Ὠ6- 
ΟΙΌΡΟΪ 5 δηὰ (6 Τηογίυδηγ ἰερ]65. ΤὨς οἷά Ἐργρίίδη πᾶπ|65 οἵ 
ΤΒεθο5 ψεσα “τῃς εἰν,᾽ “186 βουΐδπογη οἰϊν,᾿ δηὰ “τς οἷ οἵ 

ΑἸΔοἢ᾽" 85 ἢδσθ.0 Απηοη γγἃ8 {π6 ρϑίγσοη ροά οὗ ἰδ οἷν δηά (6 
(6 Ρ 16 οὗ Καγηδῖκ γγὰ5 δσεοίθα ἴοσ μἷ5 ψοσβὶρ. Εοσ ἴδ ἀδίε οἵ (Π6 

ονοσίησον οὗ ΤΠΘΡ65 δηὰ [15 θδαγίηρσ Προ (Π8 αιοϑίοη οὗ (6 ἀαία 
οὗ ΝΔΒυχη Β ΡσορὮθον, νυ. Ιηἰτοἀυςίοη, ΡΡ. 274...--. Εἰδμορῤία τυας 
ἦεν δσίγεμρίμ; Ῥιμ αμπὰ ἰδὲ 1 δγαης τοόγὸ πον με] Αἱ (86 ἔτηθ θη 

ΤΒΘΡθ65 ἔε}}, (Π6 ἰδηά οὗ Ἐργρὶ νγὰ8 υπάδγ (6 ἀοπγηΐοη οὗ (6 ΕΗ Ϊ- 

ορίδῃ, οἵ ὑπχεηίγ- ΒΓ} ἀγηδϑίν (712-663 Β.6.). ΑΙ] ἰδ τεϑοῦγοθϑ 

οἱ Νυρβῖ4, ἐΒογείοσε, χεσα Ἰοϊπϑά ἰο ἰῃοβα οὗ Ἐργρῖ ρσορεσ. Αὐἀάρά 
ἴο ἴ656 ΒεΙροσβ ἔσοστῃ [86 βου τεσ ἰδῈ ΠΡ γδη5, ποσοῦ οἵ 

Ἐργρί οἱ (δες νεϑῖ. Τα ῥσϑοῖβα Ἰοσδίοη οὗ Ῥαυϊΐ 15 υποογίδϊη. [ἰ 

56 6.158 ΒΕΓ ἰο δ6 {Πουρῇμΐ οὗ 85 οἰ οβοῖν δϑϑοοϊδιίθα τι ΓΠἰῦγα. [Ι͂ῃ 
ΕΖ. 2), 1ι 5 τχοη οηοα τ ἢ 1 ἀπά Ῥεγβῖα 85 ἀτηοηρ [ἢ 6 411}165 οἵ 
Τγτα; ἴῃ 205 Δηα 76. 469, 1ξ 5 σου ρ]οα τὶ ΕἸΠορίδ δηὰ 1,υἀ 45 8Δη 
ΑἸ]γ οὗ Ἐργρί; ἰπ ΕΖ. 485, {15 διμοηρ (86 ἔογοαβ οὗ Οορ; ψἘ}}6 ἴῃ 18. 

665, ψΒοσα ΡὰΪ] 15. Ρσγορ δ ]ν δὴ οἴτοσ ἴοσ Ρυΐ (ο΄. ὦ), ἰἰ 15 ἀραίη 85- 
βοοσίδίεα ἢ [ἃ δηα 4͵5οὸ ΤΑγϑ θη 85 οπα οἱ {πΠ6 δηα 5 ἴδσ το- 
Τηον α ἔτομι ἰ5γα 6]. [015 ΟΣ ΟἹ]  ἸἀοηΠΠοα ψ 1 ἰῃς Ῥαυηΐ οὗ [ῃς 

Ἐργρίδῃ ᾿ΠϑοΓ ΡΌοηΒ, ἢ] Οἢ 15 (6 Ρσεβθηΐ ϑοσηδ]: οοδϑὶ οὗ (Ὡς δὰ 

568. ΤὨΪβ ΓΏΔΥ ὃ6 οοττεςῖ; θυΐ, ἃ5 Ὠ:Π]τΔηη Ροϊηίδά οὐὔἵ ψῖ τοῖ- 
Ἔγθηςα ἴο ση. τοῦ, ἴΠογα 15 ηο ονίάθηςς ἰμαἱ Εργρί Ἔνοσ τηδάδ υ86 οὗ 

ΤΩΘΓΟΘΏΔΙΓΙΘ5 ΟΥ̓ 811165 ἔτοὴ Ρυηΐ. [1{ νγὰ8 Κπόνῃ ἰο Εργρὶ οἢΙΘΗ͂Υ ἃ5 

8 βοῦζοο οὗ ἰγϑάδ 'ῃ γὰσε ργοάιυςοίβ. [{ τηδυ "δὲ οἵἉ 5ἰρῃΐδοδηςα, ἰη 
1815 οοηηδοίίοη, ἰπδὲ [86 δρϑίγαοί “με ρ᾽ 15 υϑϑὰ μοσα γὺ Νδδυγῃ 
ΓΑῖμοΣ (ἤδη [ἢ οοποζεῖα “ΒεΙρογ᾽; [86 ΤΟΥΤΏΘΙ ΓαΡὮΪ, οὗ σοιΓ56, ἰῃ- 

οἰυάς 411 Κἰηἀ5 οἱ τεϑοῦσγοθβ. Βυΐ ψῆδίενοσ σῇΥ δ ἱμουρῃϊ οὗ 
Ῥυῃΐ 85 [ΠΚογ ἴο ἢᾶνε δἰάεα ΤῊΘΡΕ65, ἰΐ 15 δἰγηοϑί ἱμοοποοίνδ]α (δὶ 

Τγτα βδου ἃ πᾶν ἀγανῃ δα ἔγομι 50 αἰϑβίδηί ἃ ροίηὶ (ΕΖ. 275). 
(ὦ ϑοιηθέϊπηθβ σεπθῖβ Ρυΐ 85 Πἰργὰ οὐ 11 γδηβ,Ὲ θυΐ (ἢς ἕδοεϊ (δαί 

1ὴ6 1 γα] Δη5 ἀτὰ βίδα ἤθσὲ ψ ἢ Ραΐ 566 Π15 ἴο ργϑοϊάςθ {παι ἰἀδης- 
Ποδῦοη. ὙΝΠΟΚΙΟΓ ψουἹὰ εαυδίς Ῥυΐ νὰ ἰῃς Αββγτίδῃ Ῥαυζυ- 

4 80 δ]50 ᾿οδερδυ. 
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Υδηθη,Ἐ [ἢ 6 ΠΔ116 οὗ (ἢ 516 οὗ ΘΑΙΏΟΒ ΟΥ 8016 Ρατί οἵ ἴῃς οοδϑὶ 
οἵ Α51|4 Μίποσ, βυςῇ 45 (δγία πϑᾶσ ϑαιηοβ [{ 566 115 ὈΠΗΘΟΘΘΒΑΣΥ͂ 

ἴο Ιοοξκ 80 δι ΑΥΔΥ 858 ἰοὺ Αδὶα Μίηοσ οσ [86 ϑοιῃδὶὶ οοδϑὶ ἴοσ 

Ῥαυΐϊ, οσ 186 οἴδιοῦ 411165 ηδιηεα δζὸ ἱπηγη θα δία μοίρῃ ρου οὗ Εργρί; 
διυιῖ 18 ἐχδςί Ἰοοδ  ἰβδίίϊοη τηιϑὲ αὐγαὶ ἔυσίῃοῦ αἀἰβϑοονοσῖαβ. ἴὐηΐοτ- 

ἰυπδίεϊγ Αβῃυγθδη! ρα} 5 δοοουηΐ οὗ [6 σδπηραῖριβ αραϊηϑὶ Εμγρῖ 
δηἀ οἵ [6 οδρίυτε οὗ Τμοθα5 ἀοεβ ηοΐ δηυπιογαίς ἰῃ6 ἔογείρῃ 
ΔΌΧΙ ΠΑ Ι65 ἰη [6 ΔΙΤῺΥ οἱ ΤΆΒαῖκα, Κίηρ οἱ ΕἸΒΙορία δηὰ Ἐμυρί. 

ΔΜ τελαϑβ Πεγε, “ΕἸΒΙορδ 88 Β6Γ βίγεηρίῃ δηὰ Ἐμυρί, δηὰ μογε 
Μ8 0 δηά; Ραϊ, εἰς." Βυϊῖ ἴδ ἱποϊυβίοη οὗ Εμγρὶ διποηρ [ἢ6 τε- 
Βοῦγοοβ οὗ ΤΏΘΡ65, ἴῃ6 σΔρ᾿4] οὗ Επγρὶί, βεθβ σγδίυϊΐοιι5 δῃηα {δ6 

1|158ὲ 5θεῖὴβ ἀεϑίρηδα ἴο εἶνε [86 Θχίοσγηδὶ ΠεΙρεῖβ γἢο οο-ορεγαϊθα 

ψὶ ἢ Ἐργρί. [πὸ δῃῪ οδβ6, {ἢ “Εργρί᾽ πεσε οὐ ίπδ!ν ἴῃ (ἢ ἰεχί, 

γγὲ 5ῃου]ά ἢδνὲῈ ὄὌχρεςοίεβα βοῦα οσζὰ ρδσγβὶ]οὶ ἰο “βδίγεηρσίῃ᾽ 85 118 
Ῥγϑάϊοδίθ. Σ [1 866 118 8δίε ἰο ογηἱί “δηὰ Εργρί" ὃ 8ἃ8 τε]] ἃ58 ""δηὰ 
{Π6γὰ γγᾶ8 ἢὩ0 δη4᾽ ἘΝ 85 416 ἰο 8 ψἰοββαίοσ.-- -10., Υ εἰ σὴ τυας 707 
εχίϊε; δῆδ τυεμὶ ἐμίο οαῤῥίυ"}] ἴῃ Αβδυγθδηΐρ4}᾽5 δοοουηὶ οὗ (6 

οσδρίυτε οὗ ΤΏΘΡΕεβ, 6 584Υ5, “δαί δηῖγα οἰ, υπάδγ ἴῃς ῥσοϊθοϊου 

οὗ Αβδισ δηά ᾿βῃϊδσ, ΤΥ ἢδη45 σδρίυγεοί--- ΘΙ νεσ, σοὶ, ῥγεςίουβ 

βίοῃθϑβ, (6 σοηῃίθηίβ οὗ ἢ18 ρῖδςθ, 41} (ῃδὶ ἰβδσα 85: ραγι!-οοϊουτοά 
Γαϊτηοηί, οἰοίῃ, ἢογβθβ, δΔη Ῥθορίθ, τηδὶα δηὰ ἔδιηδίθ. Το 18]} 

ΟὔΟ 55... .1 σοηονοα ἔγοιῃ (Ποῖ σγ ρΪδος δηᾷ ἰοοὶς ἰο Αβϑυτίδ. 
ἩδΑνΥ 5Ρ0115 ψιϊουΐϊ υσά θοῦ 1 οδττίθα ΟΕ ἔτοιῃ ΤΏ ΘΡ65." ΤὨϊ5 

ἄοαδβ ποὶ ἱπΊΡΪ ἃ σεπογαὶ ἀεροτγίδίοη οὗ (6 Ρορυΐδος οὗ ΤὨΕΌα5; 
δυΐ 1ἰ ξυΠ}5}65 δι Πςοϊοηΐ 4515 ἴοσ ΝΒ Π1᾽8 ϑἰδίθεπηθηΐ, Ἔβρθςῖδ !}} 
ἱ τηδάϑ αἰΐϊεσ ἴῃς ἰᾶρϑὲ οὗ δρρσοχίτηδίεὶ Υ ἢ] ἃ σδπίυσυ, ἤδη [6 

τεςο ]οςοη οὗ ἴΠ6 ΡὈγεοΐῖϑε οοιγϑθα οὗ Ἔνθηΐθ δα θδοοσηα ὨΔΖΥ δηά 
ἱπγαρσὶ ηδίίοη 8Δ4 ἄἀοης 115 νοτκ.---Εὐομ μεν ἐπι αμίς ἰὐεγο ἀαΞπεδά ἐπ 
}ίξοες αἱ ἐμὲ μεαά οὗὨ ἐνεγγ εἰγεε δυο Ὀδγρασγὶς ΟΠ] ΕΥ̓ 566 115 ἴο 
ἢανα ὈΘΘῚ ΟΟΠΊΤΊΟΩΪΥ Ὀσδοι5θα ἴῃ δες τψαγίασα; ο΄. 2 Κὶ. 832 15. 
13,5. 15 Ἠο. το 1τ4΄. Ι5γδϑ 658 {Πποιηβοῖνοβ ΕΓ ΟΔΡΘΌΪῈ οὗ βυςἢ 
δἰτοοϊεβ (2 Κ. 1ς δ, ἰδουρὰ ἰμοτα στοὰ ποὶ ψδηπηρ ἴμοϑα νΏο 
Ρτοίοβίθα δραϊηβὶ βιιοὶ ἀοίηρβ (Αι. 1᾿5.--ἀπάἄ ροη μεν ποπομγοά 

ομδς, ἐΐδγ «ςαϑξὲ ἰοίς απὰ αἷΐ μὲ ργέαί Ο"65 τυεγὸ δομμά ἐπ 76,675] 1Ὲ 

ΦΑΟΣ.Ὶ, «ει |.. 8.0 (Βε. Σδ. διὶ. Ῥαὶ. 
Ζ 50 Ευν. υ00Κ. ΧΙ, 40. ἢ 580 Μεγ, Ηρι.. 
4 60 ἢρι, 5ι... 
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(86 τεοοσά οὗ ἰῃ δοιν: 65 ἱπητη θα ἰδίοΥ ῥσθοθάϊης Αϑδυγθδηρ4}᾽8 
ΒΕςοηα οδηηραίρῃ, οὗ ψ ἢ ϊοἢ [6 οαρίυτο οὗ ΤΏΘΡ65 τννᾶ8 (6 ογον- 

ἷηρ ἰΠυ ΡῈ, ἰἰ 5 βἰδίεα (δὶ (ἢ ΡΘΓῪ Κίηρβ ψῆο 88α σοηβρίγοα 
ΜΠ} Τ σακα ἴο γεβίβὲ (ῃ6 Αβϑγυγίδη δάνδησθ ψεσα ἰδίζθη σαρῦνα 
ἴ[ο Νίπονεῃ, ΠΘΓῈ ΤΠΠΊΘΙΟΥ γ)͵χἃ5 βῃονγῃ ἴο ποηθ δὶ Νέεςδο, Κίηρ οὗ 

δα ]5, [ῃ6 ἔαΐα οὗ [ῃς τεϑί θεὶηρ Ἰεἶϊ ἴο Ὀ6 ἰηΐεττθά. 6ἴδ}}5 γα ηοΐ 
ξυστηϑηθα ΟΥ̓ 15 πατταίϊνα οἱ ἴῃ6 σοπαμπετοσ, Ὀπὶ (6 σιβίοπι οὗ 
Ρυϊεέίηνρ ΠΟΡΪ]ς ὈΥϑοη 8 ἰπῃ ΟΠ 5 15 γ708}} αἰϊεβίεα αἰϑενῃοσε ἰῃ 4.5- 

βυτίδῃ ᾿Ἰπβογρίίοηβ δηα το ἰοῖβ (ς΄. 6. 4ο᾽" “2 Κ. 4257 Τὰ. τό Ἀ5, 
1405) δῃηὰ (δε ἀϊϑιτ αἴθ οὗ Ρτοσαϊπθηὶ οαρεννεοβ ὈῪ ἰοΐ διποὴρ [86 
ῬΓΪΠΟ68 Δηἀ οδρίδἰη8 οἱ Αβϑγτίδ 15 {ον ἴο Βᾶνα θθθὴ ἃ ηοΐ υπυιϑ8] 
Ρτοςοράϊηρς (σ΄. ]ο. 25 ΟΡ. 1). 

ϑέγ, ΓΝ ἀδοίαγοβ ἰῃδί Νίπονθι ψ1}} ἰη ἴὰχῃ βυθοσ [86 Δῖς6 τ Β]Οἢ 
886 ΒεΙβ6} δχϑουϊοά ὕροὴ ΤἈΘΡ68.---11. Τλοι,, ἰοο, τυ! δὲ ἀγμμζεη; 

ἐμοῖς ὐἿὴξ δόσονηῖς αἱπῇ ΤὨς ἄρσυτε οὗ ἀτιη ΚΟΠΠ 655 85 γεργεϑθηϊδενα 
οὗ [ῃς ΠΕΡ] 655η. 655 οὗ (ῆοβα ψῇο δανο ἀπιηΐς οὗ (Π6 οὔρ οὗ δῆθ᾽ 8 
ψτδίἢ 18 ἃ σοσηγλοη οη6 ἴῃ ἴῃς ΟἹα Ταβίατηθηί; τ΄. ΗΡ. 2΄5 76. 2:5 5 
ΟΡ. 1 ΕΖ. 2333 1. 18. ς 17:3 Ἐ8, ὁοὗ 1,4. 42. ΤΕ Ρῥσγϑοῖβα πηεδηΐηρ οὗ 
(6 βϑοοηά νϑσρ ΒΕΊδ 8 βοιηθνῃδί ὑποογίαϊη. ΤὨδ τοοῖ σορΊ Δ 

ΤΏΘΔΏ5 “ΟΟΥΕΙ,᾽ ΠΟης64]. ΤΒ6 τηρδηίηρ “[Δἰηΐ,᾽ “θ6 Ῥονγοσ 655᾽ [ῸΓ 

1}15 Ραβϑαζεΐ γοϑίβ Ὡροὴ ἵντο ἔδοΐβ; (1) Αγϑθὶς 858 Ὄχδοῖνγ (ἢ 6 581ὴ6 
ἰάϊοπι, αβίηρ “θε οονεγθά᾽ 85- θὲ ρονει εββ᾽; (2) {8ε νεγὺ Ὦ.), νἱτὰ 
8 ϑ' τα ΑΓ ὈΓΙΓΊΔΓΥ τηθδηίΐηρ, 18 υϑϑά ἰῃ [5 58 Π16 γᾶ ἴῃ [5. 51 7οη. 
45 Αἱ. 82 ΕΖ. 41.5.8 ὍὌΒε Ὀ]Δοῖκ 655 Ὀείοσα ἴδ εγεβ [δἰ δοοοῖι- 
Ῥδη168 ἔα πηρ ΤΥ δάᾶνα ἔχη 56 ἴῃς σοπμποοῦηρ Ππκ Ὀεϊνθεῃ 
“ρον τ ηρ᾽ δηά “[αἰπεηρ.᾽ ΑΠΟΙΒΟΓ ἰηϊεγρσγείδιοη οὗ ἴῃς σψοσά ἴ8, 

Φ Ἐογ σερτγοβο: διίίοηβ οὗ Ὀγίφοποτε, νυ. ἴῃ τοὶ εἶδ ἔτουι Κουγυο ῖκ δηὰ Κβουβα δά ἰῃ Βοί(δ εἰ 
ἙΕἸδηἀΐη, Μοκπωνιες ὧς Νίμἶνε (1840), νοΐ. 11, υἱδίθβ τοο, ττο; εἰ. 1,γατὰ, Νένευες αμὰὦ 1:5 

Κενπαίμς, 11, 2ό:; δηὰ 44 Σεγγίαπ δεμίῤμιιγες ἐμ ἰδὲ Βγμέεν Α΄ σεμνε (ρα ἰ5ηεα ὉΥ ΚΙείγηδη 
ἃ (ο., [ηάοου), ρμἰαῖϊε 93. Αδδυγρδηΐραὶ, ἰῃ ᾿ΐἷ5 πη δ]5, βρεδικίηρ οἱ ᾿ἰβ δ(ἶ ςαπιραίΐστι, Βα γα, 

“Ὁ υπδηι δηᾶ ϑαπισίιου (4115 οὗ ΕἸ6πι), οὸ δα οδαϊσυοῖοα ἴῃς Ἔχογοῖϑα οὗ πιῪ δονογεί ιν, 

1 Ὀουπά δηά διὰ ἔοοῖ ἱπ Ὀοηά 5, ἰτοῦ ἰεϊίετα δηὰ ἴτοῦ τοδῆδοὶοα.᾽"" 80 δ[53ο ἰῃ ἢΐβ εἰπῆ οδη- 

Ραίζη, δραϊπεὶ Αγαδίδη ὑγίμοθς, οἵ νἤοπι ὃς δα γ8, "Οἱ (δεῖς παπὰς δηὰ ἔεεϊ 1 ρυϊ ἰγοι Ἵοἰιδὶπ8 
δηὰ δἱοὴς υἱτὰ τῆς 5ροὶ! οἱ ἰΒδεὶγ Ἰαηὰ, 1 ἰοοῖὶς πεῖ ἴο Αδεγγία."" ϑϑί γα ΓΙ ϑεθηδοδογίδ, ἰῃ 
ἴδε Ταγίος Ῥγιδη), δέ τος "ἰδ εἰχίῃ οαπιραΐίσηι. Τί δι -μέοϑεν 111 αἷϑο, ἰη ἰε Ν νγνὰ 155. βᾶγβ, 
“Τ ρρίυτοὰ Ηἰτη (6 Βοδεϊε Κίη) ἱορεῖδες τὶ τὰ εἷς στεαὶ δα, Ρυὶ ἰγοῦ οδμαίτδ οἢ ἰμεα δηὰ ἰοοῖς 

ἴοτα ἴο Αφπαγτίδ."" 

8.80 4. ζ. διεὶ., ε., Ος., δν., Νον. Ἦρι.. 

Φ ΠΡ “- “ἴο οονετ᾽ δηὰ ῸΡ “- 'θε ΕΔ ΔΙῸ δ'δο ὑγοῦὈΪΥ οὔς διὰ (δε βαιηδ. 

8 1 ΕΣ. 31. προς βδουϊά Ὀο τεαὰ, 
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“11 146 ἐῃγβο ἔγομη ἔθασ, Ἐν οἢ δπεοὶραίοβ (86 ἱΒουραΐ οἵ [ἢ 6 
[ο]]οννίηρ ᾿η6. [ἢ δΔὴγ οδ86, ἃ5 Νονδοῖ σου ϊη 5 0.5, ἀσυη Καγάϑ ἃ5 

ἃ τυ]ες ἀο ποὶ Ϊά6 ἐπεοηηβοῖνεβ. ΤΒῈ Ναγβίοηβ οὔεσ “11 θ6 ἀδ6- 
5ρ1564,᾽ ψ Ὡς ἢ 15 Βυρρογίθα ΒΥ βοὴθ βοβοϊδυβῖ οὐ ἰῃς Ρα5]5 οἵ 

70. 425; θὰὲ ἴμογα [ῃ6 ογαϊηδγυ τηθδηΐηρ “οονοῖβ,᾽ ἑ. 6. ΟὈΒΟΌΓΕΘ 
οοὐυηδβεῖ, 88. 15ῆ65 1ῃ6 οοηϊοχὶ δηα ΤΕ ΠΟΥ ὉΠΠΘΟΘΘΒΑΙΎ 50 ὉΠ5Ὲ0Ρ- 

Ροχίβά δὴ ἰπίεγρσγοίδίοη.-- -Τ΄οι, ἰοο, εὐἱϊὲ δεεξ γείμρε ὕγοηι {6 70ε 

ΤὮδ Ρυχβυοῦ Ψ}1 θδοοσλα [Π6 Ρυγϑιιοά,---8ὴ υηδοςυβίοιηοα τό]α ἴοσ 

Αβϑυτδῃ διηγῖ65.---12. ΑΙ 111} 7ογίγοδϑδες αγὰ βρ ἰγεος; ἢ} ἀφίεμάεγς 
αγὸ ἢγεί-γίῤῥε βιρ6) ΑΜ τολάὰς, "δῖα ἢ ἰγθοβ ψ] 1} ἄγϑί- ρα ἤρ5.᾽" 
Αγαϊηβὶ {1515 [Π6 ἔδοὶ {μαἱ 1 15 ἰἸδοκίηρ ἴῃ Ρᾶγα θ᾽ βγη δηὰ (ῃδι 1 
γ]6] 45 ἴοο βῃοχί ἃ 'πθὲ. Τῆς οοττϑοῖδα ἰοχὶ ὈΓΟΘΌΡΡΟΘΟΘ 8} ΟΙΤΟΓ 

ἴη ΑΙ ν ]Οἢ 15 οὗ οοσησλοη οσσύυχστοησα ἰῃ ἰμ6 σοργίηρ οὗ ἰεχίβ. Τῆθ 

[ογίγεβϑϑοβ σοίουγοα ἰο δ.δ ὑσοΔΌΪΥ ἴποβα βσθηρίεηΐηρ δηα ῥτὸ- 

[εςξΐηρ (86 νγν4}}5 οὗ Νίπενθἢ 156} 858 5 ον θεν (ἢ 6 οΔ56 ἴῃ ν. ἴ'; 

Βυΐ, ἰῃ νῖονν οὗ ν. Ἷ5, 10 15 4150 ροβϑίθὶς (δὶ ἔογίβ οῃ (ῃς ἔσο: δηὰ 
Οἴδοσβ ἱηἰεηἀθα ἰο ὈΙοοΚ Ῥσορτθβϑ ἰοναγαὰ [ἢ σΔΡ 4] ἀγα τηθδηΐ. ὃ 

Εοσγ ἴδε υ8ὲ οὗ [ῃ6 ψογὰ “ΡΘΟΡΪΘ᾽ 85 ἴδε εαυϊνα]εηΐ οὗ “ἀεἴοηαοτθ, 
ζ΄. ποῖα οἡ “.--- 7 ἐμὸν δὲ τμαζοη, ἱμεν 561} ἑνίο ἐπε πιοιίΐ οἵὨ ΜῈ 
ἐαἰ67] ΤῸ υτρὸ ἰ(ῃαὶ βγβί-τῖρα ἤρβ ἀο ποί [4]1] τῆοσγε βδϑγ (ἤδη 
Ιαῖοσ ἢρβ δηὰ ἰμαῖΐῖ, ἱβοσγοίογε, ἰῃ6 ροϊπὶ οὗ (ἢ 6 σουηρδγίβοῃ 15 ἰῃ 1Π6 

ΒρΘΘα δηα δδρθῦῃθ85 ψ 1} ἢ ἢ ἢχβί- ρα ἤρ8 ἀγα ρ] π᾿ Κοα, ῬῈ γαῖ μοῦ 

18 ἰῃ (ἢ6 6456 δηά ςογίδ ἰν οὗ ἴῃ σαρίυγε οὗ ΝΠ νεἢ, 15 ἴο ἸΔΥ͂ 
ἴοο πη οἢ 5. Γ688 ὉΡοὴ (ἢ 6 ι.56 οὗ (15 Ρατγίίουϊας ψοσγὰ. Βοίῇῃ ἰά6ᾶ5 

ΔΓΘ ΡσοῦδΌΪν ῥγαϑοηΐ ἰη 86 ἤρσυγο; Νίηονοῇ 15 85 δαροσὶν ρουηςοα 

ὌΡΟῚ δηά [4}15 ψ ἰτἢ 85 {1116 σοϑιβίδηος 85 ἀοαβϑ ἴῃ Πγβί- ρα ἤρ; ς΄. 
ΜΙ. γ' 15. 28 76. ,γ42. Ἠδυρὶ πουϊὰ ἰγαηϑίογ νν. Ἶ2. 5. το [Ι͂Ὁ]]ονν 
ν. 186. 16 ϑίδοσκ ρ᾽δοαϑ ν. Ἶ2 δἴίογ ν. 5. Βυϊΐ ποίβίηρ ἰ5 ραϊπϑά 
ΌῪ οἰἴδοσ οἵ ἴῃ656 οἤδηρββ.--1834. Βελοϊά, τυογιη αγε ἐπ ἐπ6 ηράςὶ 
οἤ ἐμμεεῆ ϑυςἢ ἰεῖτοῦ ψ01}} ἰᾶγ μοὶ ἀ Ὡροὴ [δε ἀεἰεηάεοιβ οὗ ΝΙΠονθἢ 

(αἱ {6 Υ Μ1}1 6 ὑη4}]6 ἰο δοΐ [ῃ6 ρασί οὗ τεσ. (ουύγασο γ}} υἱἵ- 

(ΣῪ δ 1] {μεῖα; ο΄. 15. το 76. 403 τοῦ ςτὸ [7Πὀ ΑΒ ἃ τηδίίοσ οἵ ἑδςί, 

3 δὶ]. ΤΉΈδρΡρ., να; Η.. 

2. 80 “. Ζ. ἿἯε., Νον., Ηαρ., Μαεπὶ, Και... 
ᾷ 90 4. Κ. Ὦλτν., νδὰ Η.. 44 Ἡρρ.. 
ΤΊ ϑίπηϊαν Ιδσυδχε ἰ5 υϑεὰ ὃν Αϑιυτ-ηἰγατί, κίησ οὗ Αβαγεία, ἰῷ δ τυῖδῃ Βε υἱΐετα τ τεΐοτ- 

ὅποδ ἴο ἃ οογίδίη Μαϊῖ ἢυ οἱ στγταη, τἰζ. "τὰν ἢς Ὀδοοαῖς ἃ Ὠἰετοάυ!δ; τδν πὶ5 ὙΔΙΓΙΟΣΞ Ὀ6- 

οοπις Ἰνοϊηςῃ, εἰς. ""; ν. Ε. Τ. Ηδτγρεγ, 8.4.5. 11, 434. 
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[6 ἀσίοηςο οὗ Νπονθ ἢ 85 ὑγοϊοηροα δηὰ οσοὶς. Τυβ 1 νου]ὰ 

βθθὰ Οἶθασ (αὶ ΝΑδυτλ Ρτορῃοβίθα Ὀαεΐοσε [Π6 βίερε μδᾶ δοίι!}ν 

θεσυῃ. ΤΪ5 15 πὸ ναξῥοϊμπέμηι ῥοσὶ ευεμίμνι. 4ΜῈΕ τελάϑ, “Βεῇοϊά, 

(ἢγ ἀοίοηοσβ ἀσὰ γοσλθη ἴῃ (ἢ τα 51 οἱ 1ῃ66.᾽ ΤΠ 56η86 15 ἰῃς 

Β8 16 ἴῃ Ῥοίὰ τοδαϊηρβ; θυΐ [86 ΟΥΩΘΙ οἱὗἱ ψοσαβ 15 δαϑίοσ ἴὴ (ἢ 68 

ΘΔ ηἀρ4 ἰεχί δηὰ (6 ρἤγαβα “ἢ {Π6 τηϊάϑί οὗ ἔπ 66 ἰῃ 4 15 βοιηθ- 
Μἢδὶ Ξυρεγῆμυου.---18ς. ΕἾγε μας ἀευομγοά (ἀν δαγ5] ΤὮς ὈΔΓ5 ἃγα 
οἰἴμοσ [86 ἔοτίβ ψ ῖςοἢ οὐβίσυςξ [ἢ δάνδηςβ οὗ δη ἱνϑαδγ Ἰηἴο [6 

ΠΟὐΠΓΥ, ΟΥ [86 ΠΠἴ γα] Ὀ8γ5 τ ΠΊΟἢ ἐαβίθη (Π6 ραΐοβ οὗ 50 ἢ ζογίγεββϑοϑ; 

ζ΄. Απὶ. τ, ὙΒΘΥ οδῃ ΒΑχαΪγ θ6 {Π6 ξαβίοηίηρβ οὗ {Π6 ραῖε5 οἱ Νίη- 
Ἔνθ 1561, ἔοσ (15 νψου]ὰ ἰδεανα 186 οἷν δἱ τῆ ΤΏΈΓΟΥ οἱ (6 ΘΠΘΙΠΊΥ 
δηά (ἢδ ζο]]οννίηρ ἱηβιτιςἰοη5 ἴο ΡΓΈΡΑΓΕ ἴοσ ἃ βίερε νου ΡῈ δὺ- 

βυτα, ΤΕ 6 οὗ ἤγα ἴῃ δἰΐδοκβ ροὴ [ογίγεβϑϑεβ 5668 ἱηρ 16 

Ποσθ. [ἢ ΔῺΥ (856, Οη6 οὗ [ἢ6 σοηΒίΔ ΕΠ} τεουτστίηρ βἰαἰθιηθηΐβ ἴῃ 

[ἢ6 δοοουηίβ οὗ [Π6 οσδρίυγε οὗ οἱ[[65 ΌΥ Αβϑυτγίδη Κίηρβ 15, “1 ἀ6- 

ΒίΓΟΥΘα, 1 ἀεναβίδίοα, 1 Ὀυτηοα τι ατε." 7 ΤΪ5 οἰδιι56 σηοσε δϊ- 

ὈΠΡΙΥ ἕο! ον ν. 155 (ἢδη ν. 150 ἃς ἰη ΑἿΊ. 1ἰ που] 6 ὉΠ ΟΟββασΥ ἴο 
θυγῃ [ἢ θΔΓ5 δἴίεσ [με ραῖθβ Ἔα ορεπθά. Μοσθονεγ, ἴδε τωϑίγε ἰ5 

ΤΌΠΟΝ ἐπηιρσονοὰ ὈΥ {ἢ 15 ἀιτδηροιηθηί.---180. Τὰς ραίος οἵ {Δι} ἰαμά 
αγὸ οῤεμεά τυΐάε ἰο ἐπῆρε 66 }1165] 1. 6. ἰὴς 1οτί5 ὑσοίθοηρ [Π6 ρᾶ55683 
δΔηα ἀδ6Ή]ε5 δθογάϊηρ δηΐίσδησα ἰηἴο [6 σΟΌΠΓΓΥ ἃζα βυστοηάογοα 
ΜΠ ουΐ ἃ κίσσα ΕΥ (ΠΕΙΓ σον ΣΟ] σαττίϑοηβ. ὈΥΝΕΓ ΔΡΕΥῪ (8115 

δἰίεπίίοη ἰο (Π6 Ράᾶγα}]6] υϑᾶρὲ οὗ [ῃΠ6 ψογὰ “ψαίεβ᾽ ἴῃ δυο Ε1|65 

85 ἴῃς ““Οδιοδβίδη (δίαββ," [86 ““(αϑβρίδη Οδίθβ,᾽ (6 “ΟΠ οδη 

(αία5,᾽ εἰς. {πᾶν ΡῈ ἰῃαἱ ΝΑμυμι νγὰ5 τ ηρ δὲ ἃ Ππ]6 ΒΘ 

ἴῃε656 βίσοηρῃο 8. μδα δἰσγθδαν {8116 η, 50 18αὶ 1 ΟὨΪῪ τοδὶ ηθα ἴο 
ΠΟ πιο. Νίμενε 2 Βυΐ ἰΐ 15 }ι5ῖ ἃ5 ρσόῦδ!]α {8δὲ νι ἢ Ρσορβείὶς 
σογίδ  Υ ΠΟ ΓΕρΡΓ ϑθη 8 85 ΔΙΓΟΔ ΟὟ δΔοσοτηρ ἰ586α (δαὶ  ]οὮ ὨΘ6 5668 

ἴο ὈῈ 16 ν] 26. ὃ 
ϑΈΓ, Ὑ' ἸΤΟΠΙΟΔΙΪΥ ἀτρο5 ΝΙ πον ἢ ἰο ρΡαΐ ἰογίἢ ΠΟΙ τηοβί βίγεηυουβ 

εβογίβ ἴῃ 561{-ἀδίθηςθ, ἀϑϑυγίηρ ΠΟΙ ἰῇ ομα δηά ἰῃς 58π|6 ὑγεδίῃ 

1 σοτρ οί ἀδβίσιιοοη αὐγαὶ Π6γ.---14. ἡγαίογς 707 {16 οἷδρὸ 
ὥγατυ 7ογ γε. ΤὨΪ5 ᾿Ἰσοηΐοδὶ δάνίςθ ΤΏΔΥ σοί οἰἴπογ ἰο [86 ΔΠΠην 
οὗ ΝΙΏΕν ἢ 5 τηοδίβ ἔοσ (86 ρυσροβε οὗ Ὀεϊίεγ ἀείθηςε, ἘΚ οΥ ἴο [ῃ6 

4 ΟἹ. ΒΠΙοτροςκ, 8.4.8. 1Π, τός. 1.80 «. ζ. ἰπ ΑΞ υγὈδηΐ ρα] 5 4ηηαἷ5. 

7. 90 ἐς. ζ. νε., Νον., Καυ., εἰ αἱ.. ἢ 90 ἐς. ζ. αρ., νᾶπ Η.. 
44 Ἠρι.᾽ 5 οδίἽοζογοδὶ τοὐεςιίοι οὗ (π΄5 ἰμιετρτγείδιἰοη ὑγονςεβ ποίδίης. 
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Ῥτοουμηρ οὗ ἃ ψγαίδσ ΒΌΡΡΙΥ ἴογ 115 ἱη δ  δηῖ5 Ὀοίοσα (Π6 Ῥσθϑθηοα 
οὗ [Π6 ΘΠΘΙΩΥ γα ογ5 ἰξ τ ροβϑίθ] 6. Οὐ [86 5ἴερβ ἴδάκϑὴ ὃν ΑδδΖ 

ἴο Β6οΓΕ (Π6 ψνδΐίοσ ΒΌΡΡΙΥ οὗ [Θγυβδίθη δὲ (86 π6 οὗ (86 ϑγτο- 
ἘΡΒτγαϊγοίίθ ἱηναβίοη (15. γ). Αὶ οορίουβ ᾿νγαΐδσ ΞΌΡΡΙΥ δά θθδθη 
ΡΙον ἀοὰ ἴοσ ΝΙπονθ ΕΥ̓͂ Θεμηδομοῦθ. [Ιὴ ἰῃς Βανίδη [η5οΠρ- 

ὕοη, 7 Βς τεἰδίθβ δον 8 884 ςοηνογορὰ (88 νγᾶίεσ οἵ οἱ ζθοη τηουη- 

ἰδίῃ ἰογτθηΐβ ἰηΐο {Π6 Οἱ ὈΥ δὴ δαυδάυςξ, [18 ζυγη ϑΐηρ 1 τ ἢ 

8 Δρυπάδηϊ ΒΌΡΡΙΥ. Νοῖ ΟἿΪΥ 80, θαΐ Βα αἰϑο οοηβίτυςίοα ἃ 5γ5- 

61} οὗ τγαίο- νοῦ κβ ὈῪ τ ΐοἢ (Π6 βίογαψε δηὰ αἱ ρυϊοη οοὐἹά 6 

ςοπίσγο θα δηα 4 ρθη} ΘΌΡΡΙΥ ρυδγαηίϊθοὰ ἰῃ ΠΠὴ6 οὗ 5ίερε. 
ΝΒ ΡΙΟΌΔΟΙΪΥ τοΐοσβ ἴο 86 ρεσγέδεοηρ δηά ῥτγοίθοϊηρ οἵ (δὶ8 
ϑγβίθμημ. ἊἈρασχί ἔσομι ἱΐ, δοοοσαϊηρ ἰο ϑοῃηδοβαηῦ, ἴΠ6 οἷ  τγ85 
ἀερεοηάδηϊ 50 Εν ὕροὴ (86 τδϊηΐ8])].}----αθδιγεμρίλοη ἐμν) 7ογίγε 5565) 
Ἐείογθοηος 18 δα 6 ΡῬσοόῦδν ἰο ἰῃς ἀδίεηςεβ οὗ Νίπονθἢ ῬσορΡοσ, 
(86 ἰονγοῦβ δηα ἰυγταῖβ ἘΡΟῚ ὮΘΓ νν 4158 δηα (86 οὐγίηρ θυ σκ5 
ἀεδισηοφά ἰο ῥγοίδθοΐ Βοὺ ψαίεβ. ΤὮ6 βᾶζῃδ νοῦ 15 ιϑϑα ἴῃ 2 Κ. δ" 
οὗ [δ τεραϊ ίηρ οὗ (86 Ὀγεδοἢ 65 ἴῃ (6 γγ81}8 οὗ {π6 ἰδρ]6. (οη- 
βίδηϊ γορδῖτβ ὕροη (ἢ 6 νΜ708}}5 οὗ (ἢ οἰἵγ δηὰ 115 ἰοσίβ ψουἹὰ μῈ ηδεάβα 

ἀυτίηρ [Π6 Ρτορταβ8 οὗ (δε βίερε, θδοδυβε οὗ ἰῃ6 ἀδτηαρα στουρῃϊ ὈΥ 
[6 τϑιὴ8ϑ οἱ ἴΠ6 ᾿αβίερεοσβ; Ἰδοκίηρ 800 ἢ) τεραῖγθ, [86 νγ8}}8 τηυϑί 

800. [4]].δ---Εμίον ἡρίο ἐμὲ πεῖγο αμά ἱγαρεῤὶς ἐμὰ οἷα.) ἢ. δ. 50 85 ἴο 
ῬΙΈΡΑΓο [86 ΟΔΥ ἴοσ (ἢ6 του] αϊηνσ οὗ (Ὡ6 ὈΠΟΚΒ. ΑἹ Θμοστηοιβ 

ΒΌΡΡΙΥ οὗ ὈΠοΚΒ νουἹὰ Ὀ6 τεαυ 516 ἴο ΚΟΘΡ ὕΡ τερδαῖτβ Ὁροὴ ἰῃ6 
διιζα γγ}8115 οἱ Νίηθνεἢ ἀυππρ ἃ βίερο. ἘΚ ΤἬεὶγ μεῖρῃϊ νὰ 5 Θϑτηδίθα 

δῖ οὔδ δυπάτγοα ἔδεὶ Όγ Ὠ᾽οάοχγιβ δηὰ {δεῖν ψἱ ἢ, ἃ5 σενθδ] θα Ὀγ (6 

ΦΑ Ῥαβιτοιϊεῖ ἔτομλ ἴς ΝΎΝ. ραΐδος δἱ Νίσου ΟὟ ἃ ναιτίου ουἱδίἀο (δε νι }}5 οὗ ἃ 

εἷν] εὐτίην ἃ Ὀυςκοῖ ἔγομ ἃ τοῦς ρϑϑοοὰ {γουκχῇ ἃ ρου ον, Πϊοἢ γδ85 ἀΡΡΔΙΘΏΤΥ υϑοὰ ὃν πα Ὀ6- 

εἰεκεὰ ἴἰο οὐαί τδίεῦ ἔγουι ἃ νοὶ! ουἱδίάς ἴῃ 6 νγν}15 οἱ ἴδε ἰογί; νυ. [γατά, ΔΙ έμευελ ακὰ 115 Κὲ- 
“ναΐμ:, 1.1}... ΒΙΠογΌοςκ δυρσαοβὶβ ἰδπὶ ΝΒυτΩ γείοσδ ἴο Ὀοϊ πα ναῖος ν ἰς ἢ ἰ5 ἴο Ὀς ρουτεὰ 

ὍΡΟΣ ἴδε Ὀοδίεβετα. 
1 Βεζοϊἀ᾽ 5 ἱγταμπεϊδίίου ἰηῃ ΚΒ. 1, τσ). 
7 Τεβιίπηοον νατίοβ τεχαγαΐηρ ἴδ νδίετα οὗ ἰδ ἘΚ υδυγ δηὰ Τίςτίβ. αγαγὰ (Ν᾽ ἐπευεὰ ακὰ 

1.5 Κεαΐμ:, 11. οὐ) εἰδίεβϑ 18δὶ ἴς δῖον οὗ πε Κῆυπυν 5 ςοηϑἰοτεα ἤσαν δπὰ υπηάτίηϊα- 

δε, τ ὶς τδδὶ οὗ ἴῃς Τί τὶ νγᾶ38 ςοπβίδηνγ υϑεὰ, Οουλδηάεν ]οηε5 (.)ΚΆ.5, τᾶςς, Ὁ. 310) 
ονϊοηεν οοῃδίἀοτοὰ ἴῃς νναῖοτϑ οἵ Ὀοϊὴ βίγσεδ πα υδαῦῖο; τς Ετίοατίςἢ ΟΝ ἐμέυνε᾽ ς Ἐμάδ), Δ 0» 

Ῥατοητν τνἱΐδουῖϊ Βανίης Ὀδοῦ οὐ ἴδε δροῖ, ἀεδοίατοβ ἴμ6 δῖος οὗ πε Κυκυτ ἰο "6 χοοά δηὰ ἴδδὶ 

οὗ δε Τί στὶς ὑπ τί Καῦ]ς; 90 ΒΙΠεγδθοῖ, 8.4.5. 1Π1, 120. ϑεῃηδομογίρ 6150 56: 08 ἴο βᾶνε ςοῦ- 

εἰἀοτοὰ (ἢς ΚὭυδυς ἀναὶαδὶς ἴος ἃ ἩΔίοασ δΌΡΡΙΥ, ἴον ἢς υβεὰ ἱΐ 85 ἃ ρμασγῖ οἵ δἷβ βγβίδ: οἱ ψυδίεγ- 

ψοτῖ9 (Βανίδῃ [η5., 1. στ). 

8]. ΒΠογθεςκ, 84.4.5. 111, τόσ, 'τνδοτο δὲ ἐχοι ]εϊ δοοουῃῖ οὗ (δος ἀείεποεβ οἱ ΝΙΠον ἢ ΤΏΔῪ 
ὉὈο ἐουηά; ν. 4150 ἑάενι, θεν Ῥεσίμη εδαμ ἐπι εν Ογίφη (,ὰ οα. 1003). 

4Φ Χορορδοῦ, Απαδαεὶς, 1Π1, 4, στ, τπιεηουϑ ἴπ6 πλίνθινον τεῖχος οὗ Νίπενεδ. 
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ΘΧΟΔν Δ 8, γ438 δδουΐ ΒΕ δεῖ, ἐχοορὶ δἰοηρϑίάο οὗ (ἢς γαῖθβ ψΒοσς 
1 γγᾶ5 ονεῦ οὔς δυηάτεά δεῖ. ϑϑηηδοθο ρ ΒΕ Π1561} σα γϑῈ [Πδ΄ ΒΘ 

τηδας (6 γγὰ}} δη (86 σϑιηρατί οὗ Νίπονθιῃ: “πουηίδίη δἰρῃ.᾽ 

Βυΐ ᾿ἰτηδβίομθ 8150 νγὰβ υϑεά ἰῃ [6 οοηδβίγυςοη οὗ [86 γγ41}1}8 δῃηὰ 
οατίἢ ἴῃ (Π6 Θγεσοη οὗ τασηρᾶζί3.--- αγ λοϊά οὐ ἐΐε ὀγίοξ-ταοι α) 

ϑυη-ατεα δηά Ὀυγηῖ ὈΥΟΚ 88 ἰἢς οδίεῖ Ὀυ]αϊηρ τηδίογ δὶ οὗ Α5- 
βγτία δηἋ Βδυ)οηΐαβ. ΤῊ Ϊ5 ρἱοίαυσε βου (ἢ 6 Ρορυϊδίίοη οὗ Νίη6- 
νε ἢ οηραροα ἴῃ (ἢς πηοϑὲ γθδγίϑοσης ἀσιρσο  δηα 8]] ἰῃ νϑίῃ.-- 

16. Τλεγο ἤγε τυῖθ! ἀσυοιν ἰζδε; ἐπε σιυογὰ τοῦ!! ομὲ ἐδιοε 97] “ὙΒοτο᾽» 
ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ πα ϊςοβίεβ ἰῃ ἃ ζθῆογαὶ ὙΦΥ ἴΠ6 506 65 οὗἩ ἰάθουΓ [51 τηθη- 

Ἑοποά. Ἐνεη ἴῃ (6 πράϑὲ οὗ [πεῖν (οἱ}, ἀδϑίσυιςοη γ11}} οοσ6 ἸΡοὴ 

(δε. Εἶτε δῃὰ β"νγοζα ἃΣῈ ΟΟΠΊΠΊΟΗΪΥ ΟΟΙ δἱποά ἴῃ (86 ἀεδδίσυςοη 

οἔὗ ἰονγῃβ; ο΄. Ὁ. 183 7. 15. 5. οὐδ 5. χοἷ ὅδ 1 Κ' οἶδ 15. τ Τα. 
242 ΑἸ. τ΄ ζ- Ηο. 8,4. Αοοοτγαΐηρ ἴο οηε ἔοστῃ οἱ ἰῃε Βαρυ]οηΐδῃ 
ἰγδα  οη ργεβοσνθα ὈΥ Βεγοββι8, (6 ἰ451 Κίηρ οἵ Αϑϑογυτία Ὁροη Ἰθᾶσῃ- 

ἴηρ οὗ [δε δἄνδηοδ οὗ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ 56ῖ ἤσα ἴο ἢϊ5 οὐγῃ σδρὶ 4] δηἀ Ρεῖ- 

Ι5ῃ6 ἃ ἴῃ [ῃ6 ἤδτηθ8. Ασοογάϊηρ ἴο ἀποίδεσ ίοστῃ, (δε Κίηρ τεϑιβίθα 

(86 Ὀοϑίθρουβ [0 (ἤσγθθ γϑδσβ δῃηα οοχηγηἱ 6 Εἰ τη56} το 6 δη)68 

ΟὨΪΥ αἴΐοεσ (Π6 ΤΊ χτίβ δα νναϑῃθα ανναῦ ἃ ροσίοη οἵ ἴδ οἰζγ᾽5 νν 4118. 
ΤὮδ Ἔχολνδῇοηβ δἱ Κουγυηκ Βανα γενεδὶ θα {μ6 ἑδοὶ (δι τηοϑὶ οὗ 
[86 Ὀυ]άϊηρβ μετα δὰ βυβεγεά ἔτομῃ ἢτσο.---" τοῦδ ἀευοιν ἰπεε ἰἶξε 

ἐπε γομηρ ἰοομδῆ ἼΠ656 ψογάβ σὰ δεϑὶ ἰσϑδίθα 85 ἃ ρῖοβϑ οὔ ἃ5 ἀὺδ 

ἴο αἰ ορταρηγ. ΤὨδ ΕἸΤῸΟΙ γγ͵ὰβϑ Δ ΘΑΞΥ Ο6. ἼΤδ6 ψογαβ δἃΓα 
βατγὰ ἴο υπαἀογβϑίδηά ἰῃ ΑΗ. Μοϑί πδίυσαυ, [86 50]6ςΐ οὗ (86 νϑγθ 
σ ΟΊ Ϊα ΡῈ (ἢ ᾿ϑ'νοσά᾽ υ5ὲ τηεηΠοηδα ;Ζ Ὀυϊ ἰοσυβίβ ἃτὸ ποῖ ἀεβίσογοα 
ΌΥ (δε βνογά. 1έ [86 σοτηραγίϑοη τ] (ἢ Ἰοουβὶ ΔΡΡΙ165 ἴο [86 
8:0] 6ςΐ, ἑ, 6. “186 5σ'ννογτὰ Μ1}} ἀδνοῦυγ (ἢ66 858 (Π6 ἰοςυϑὲ ἀδνουΓα, ὃ 

1Π6 ἄρσυγα ἰβΒ ἃ γε ΔΚ οὔθ. Μοζθϑονεσ, ἰῃ ἴῃς ζο] νην οἰδυβο, (6 
“Ἰοσιιϑῖ᾽ 8 Δρρ]1οα Βρυγαίνεϊγ ἰο ΝΙΠονθι, (ἢς ἀδνουγεά. [1 [86 

(Βουγσῃΐ θε, ““ψ1}} ἀδνοὺσ ἰ866 [δουρῇ ἴδοι ἀτί ηυσηογουβ {Κὸ [86 
Ἰἰοςιϑὲ, ῬΕ Τ δηοραίεβ δηα σεηάθγβ ἔογοθ 658 [ἢ6 [ΟΠ] ]ηρ ΡὮΓΑ5Θ. 
Π τῆς ψογάϑβ θὲ οσρί πῃ] μοσα, (Π 6} τηυβί ρὸ ὑδοκ ἴοσ ἃ 5ι0]6ςΐ ἴο ἰΒς 

Ρτεσδάϊηρ “γα, νΖ. ““ἄσα νν}}} ἀδνοὺγ (Ὧδε Κὸ [ἢ Ἰοςσιι5[); [15 ννᾶ8 

κ Ρ͵ Βανίδη Ἰπφοτὶ οιΐοῃ, 
180 “. ζ. Νε., Ευν. ΟΟΚ. ΧΙ, 4ς0), Οοεῖξα.. Νον.1, ΟΑϑαι., Ηαρ., Μετ, τ. (2), Νον. ἕ, 

Ηρι., 8ιὰ., Κοηι. Ζ Ηἰ.. 
ὃ Τῆι Ντβα., δίσαυδβα, ΚΌδθου δῖος, Ὦγ. (7), διὰ τησδὶ δα τί οσ σοτωσηθ Δ ΟΣ. 
44 Οὐ, δαν.. 
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ΟΠ οἵ {Π6 Τη68}8 οὗ ὀχίοιτηϊ δ ηρ (ἢ5 ρεβϑῖ. ΟἿε ἰηοΓΡσείου 566 Κ8 

ἰο βᾶνα {Π6 ρῆγαβθ ΌΥ τηακίηρ 1 πιδδη, “ἤσε δῃηὰ ϑ'νοσα 584}} γαρθ 

δραϊηϑσί [Π66 8ἃ5 [ὈΠΟΊΒΙΥ 85 1Π6Ὺ 86 τηδάδ ἰο ἀδβίτου ἴῃς θαπείυὶ 
ἢοοά οἱ Ἰοουϑί5. ἡ Βαϊ (5 15 ἴο σσγονψά ἴοο τηυςῇ ἰηΐο ὕγο ψογαάϑ. 

Αποίδμογ, ὈΥ οιηθηαδίίζοη, τοδάβ, "16 Ὀδε]θ- χα ψν}}}} ἀδβίσου ἰΠ66.᾽ 
Βαϊ [ἢΪ5, ἰη πὰ, ἰηἰτοάμιςο5 4 ον ψογὰ ἱπίο ἰΠ6 Ηδῦτον Ἰεχίοοῃ, 

δα ά5 ἃ βιρεσῆυουβ ἀρίαι! βἰποθ "βϑύνοσα ᾿ πδίυγα! ἢν στοργεϑεηΐβ 8]] 

ΜΟΔΡΟΙ5 οὗ ψΑγίαγο, δηὰ [415 ἰο σθοκοη τὴ [Π6 ἔδςι [Πδἴ ἔῃ 656 ψοτα 8 

τοπάοσ (ἢϊ5 πὸ υηάυ]γ ἰοης.--Ἡ ἱρὶν {6 γ5εῖ7 κε ἰμ6 γομηρ ἰοομδί; 

μι ρὶν ἰἀγ5ο 7 ἢἶξε ἐλε ἰοοιδί- διναγ] ΤῊΣ Ργορῃδῖ ΠΟῪ ἴυΓῃ5 ἔτο πὶ 

(ἢ ἰοτίβ δῃηὰ ν4}15 ἰονασζά (ἢ δἰπιοβί ἱπη απ] ΓΑ Ὁ]6 τη 855 οὗ (πε ΡοΡ- 

υἱδίίοη πὶ ΐη ΝΙΠανθῆ, ὈΣΔαΐηρ [Π6 ΟἿ ἰπογθᾶβα 118 ἀδίθηογβ Ρ6- 
γΟΠα τη θᾶ 506 ΟἿΪΥ ἴο Βηὰ {Β6 1 85 116 85 (ἢ Ὀσοκθη-ἀοννῃ νγ4115. 
--16. 7πόγεαξο ἰδν ἰγαάοῦς ποῦ ἐπα 11:6 οίαγς οἵ {πε πεανεη5] ΤῊΣ 
ΤῊΟΓ ἢ δηΐβ οὗ ΝΙον ἢ Τ6ΓΟ 8 ᾿πηρογίδηϊ Ξοῦγοος οὗ Β6. ΘΒ; δηά, 

ἴῃ ΘΓ οΆ56, ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΘ ΓΟΡΌΪ ΑΙ “ΤΟΙ ονοά (ἢ Ηαρ.᾽᾽ Ιἔτηᾶγ ᾿ς ἰμδΐ 

{Π6 τηοσομδηάϊβα δ] δα ἰο ΒΟΓΟ ἰ5 οὗ ([Π6 584π|6 βοτγί 88 ῃδί τηθη- 
ἰἰοηοά ἴῃ 4’; θυΐ [Πϊ5 ἀο65 μοί ἄρρθδγ οἡ [86 ἔδεε οὗ (86 5ἰδίθιηθηϊ 
δηα (Π6 δα αϊοπδὶ ο45565 τηοπ ἰοηθά ἰῃ ν. 17 σθηάογ ϑυιοἢ ἃ τηθδηΐηρ 
βοιῃθψῃδί ᾿ῃργοῦρ8}}]6.---Τὴξ γομηρ ἰοομδί οἰγὶῤ« σπὰ πες σιυα}] ΤΉΪ5 

ῬΙΟΡΔΡΟΙΥ τοέοιβ ἴο [ἢς Βη4] δεγρεηςα οὗ (με ἰοσιιβὶ ἔτοσῃ [6 η2α- 

βίαρο, δἱ ἡ ]οἢ πα ἰΐ οαϑίβ ΟΥ̓ [6 Τηριγδηθοιιβ βθθδίῃβ ψ ῃ]οἢ 

δανο (ἢ ἔατ οοηδηρά [15 ΨῚΏρ5, Σ]565 ἰηΐο ἰδς δἱἷῦγ δηα [165 δΝΑΥ. ὃ 

Αποΐδογ ροβϑὶ]α γοπάθγηρ 15, “186 γουηρ Ἰοσυδὶ οἰ υη ἀοΓ5 δηὰ 68 

Δ ΑΥ.᾽ Βαὲ 1ἰ 15 Βαγάϊν Ἰορι τηδία ἴο ΔΡΡΙΥ 15 ἴο ἴῃς ἀδρασζίυσο 
οὗ [ῃ6 ΘΠΘΙΩΥ ἔτομῃ ΝΊονθἢ δέ μῈγ ἀδβισγυςέοη ; ἘΞ βίησο ἴῃ νν. 5. 17 
(ἢὴ6 ἸΙοσυϑί8 δυἀθηΥ τοργοβοηξ {Π6 Αβϑυπδηβ ἰδοηβεῖνεβ. Αη- 
οἴ ῦ ἱπιοσρσοίδ οη 7] ρῖνεβ [ἢ6 ἢγβὶ νοῦ {Π6 τηδδηΐηρ “5ο οσί ἢ ᾽ ΟΣ 
ἐ56ὲ {ΠΕ 56 ̓ νοβ ἰῃ τηοίοη,᾽ ἀηὰ οἰΐε5 [ὰ. οἷ “ ἴῃ βυρροτί οἔὗ (8. 
Βυὶ 50 ψοΚ πα οο]οιτῖ655 ἃ τρϑδηΐηρ 15 ποΐ ἴἰο θὲ Ὄχρεοίθα οἵ 

1Π 15 νεγῦ, ΠΟΥ 15 ἰΐ δ 6 ΠΟ ΒΔ ὈΥ [{{. οἶδ΄ “, Πογο (Π6 τοπάθγίηνς 
ρδ 6 ἃ ταὶ ᾽ 15 ΤΏΟΙΟ 5ι1140]16. 5111} δποίμογ ἱπιοσρσγείδηοη ͵8 

“186 ἰοςσυιϑί5 ἀδροϑὶὶ {Βα ὶγ ἰαγναθ, οἴς.᾽ 2 θυΐ [815 πηδδηΐηρ τηυϑί θα 

ΦΡ Τποπιου, 7.6 Ταμὰ οαπᾶ ἰδ Βοοῖ, 11 (1886), 207; δηὰ (δες "᾿Ἔχούγδυβ οὐ ἰοςυ 55᾽᾽ ἴῃ 
Ὧγ. .9οεἰ αμὰ Ανιος, 81-οι. Ἧ Νὴ Ἡ.. 

Φ 580 Ηδρ.; εἰ. 15. 1431} ἴ.. δ 980 Ὦνγ. υοεῖ αμὦ Ανπος, ὃς; Θηἰρίον, ΕΒ. χ8ο8. 
4 δ ϑίτδυςς, Κὶ., Κο., ΚΟΔΡΟΏ δυος; εἰ. Μακ, ΗΔ!.. ἩΓΒρΡ.. 

{τ Ννδὰ Η.. 
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ἰοσγοεα Ὡροη {Π6 νεγρ δηά ὄνθὴ (ἤθη ἔπτη θη65 ηο 5486 ἐεγέμηε 

οογεῤῥαγαϊἑομίδ. ὍΘ ροϊηΐϊ οὗ {πΠ6 σοτηρασίβοη ον θην ἰ5 (ῃδὶ (ῃ6 

οὐονναβ οἱ ΝΙηθνθῆ Ὑ7}}} αἰβαρροδσ 8ἃ5 αυΐοκὶν δηα σοσῃρ εἴθ 85 

Ἰοσυδί- 5 ψγτβ δὴ {δεὶσ {{π|6 σοπιθ5. Βαῖΐ [ἢ ρἢγαβα δη οἰραΐθβ 

186 1πΠουρῆϊ οὗ ν. 17, 88 πο οἷοβα οοηηθϑοίίοη ψίϊῃ ν. 158 δῃὰ ἰς βι ροτ- 
ἤποιυβ ἰῃ (86 Ροείοδὶ) βισχυσίασε. [{ 15 θαϑί βαπα]θά 85 ἃ πηᾶγρὶπδὶ] 

ποίο οἰ 6 Γ οἡ ν. ὅ οσοη ν. 17..--17. Τ.ν εαογεά οἤὲοϊαὶς (Ὁ) ᾿ἶᾷε 16 
ἰοομδί- διυα}] ΤΉ 656 νοσὰβ τΩΔΥ Ὀ6 ἴα κοη οἰ ΠΟ, 85 δὴ ἱπάερεηάοηϊ 
βοηΐθβηςθ, “1ὮΥ βδοσθα οὔῆοἑα 5 γὸ Κα, οἷο.,᾽) ΟΥ 8ἃ5 ἀδρεπάρηϊ ὕροη 

1ἢς ἱπηρογαινα οὗ ν. 15, κἸπογθαβα ἰῃγν βαςγοά οὔῆςοΐα]5, εἴς.." ΤῊ 

ἰαϊίοσ ϑθοσὴβ ργείεγα 6, βίησα [ἢ6 σῃογομδηίβ ὶτῃ (ῃ6 οἰδοσ ἔνο 

ΟΥΕΙΒ ΠΕ Π ΠΟηΘα ΔΓ ΔΡΡΑΓΘΠΠΥ σογτοϊδίοα 85 σαργοβοπηρ ἰἢγοα 

Ἰεδαϊηρ οἰαϑϑ68 ἰῃ Νίηονοῃ. ὙΤῃῈ ψοσὰ ἤοσα σοπάογοα “"βδοσϑὰ 

οἵ οἶ415 (Ὁ) οσσῦυγβ πόνεσε εἶα δηὰ ἰ5 οἵ υποογίδίη τηϑδηΐηρ. [1 
[85 66 ἱπίογργείθα ἰπ ΤΏΔΗΥ ΜγΑγ5; 6. Ρ. ΤΥ ῬΥΠΟΕ5, οσ οσονγηθά 
ΟΠ65;7 [ὮΥ οοηδεοοζαίθα οηΘ5, ἵ. 6. ἰῃοϑβε βοΐ δϑίάβ ἴο νγὰγ (οἵ. “ἼΠ2);} 
(ὨῪ τογοθηδσίθβ; ὃ ἰἢγ θαβίαγαάβ, δ] βίο Ῥοίηρ τάδ ἴο {6 ἰᾶασϑα 

δαπιλίχέιγε οὗ ἰοτεΐσῃ Ὀ]οοά ἰῃ ΝΙίησδνθη , ῬΚΊΉΥ ἱΔχ- οο]]οοίοσβ; 7 (ὮῪ 

ΕΧοσοῖβίβ, ΟΓΎ ΟΠ) ΓΕΒ, ΖΣ (ὮΥ πδίοῆτηθη, οὐ συᾶτάπ.δὲ Βοΐοτ- 
ΘΠ06 ΟΠ ὨΑΙΟΪΥ θὲ ᾿8δ46 ἴο ΔΩΥ ΗἱρῊ οΒῆς 415, βδίποα δ Δ ρίνθη 
{6 8696 Ἴοσα τονε ἔδνν δηὰ (86 σομρασίβοη τ ἢ Ἰοσιιϑίβ 

νοῦ α τ .5 ΡῈ υηϑ0}18]6. ἘΒΡΕῈ Θόγὴδ 0455 ἱπο ηρ ἰᾶγρα Πυ τ ΓΒ 
15 ΔΡρδσθηῃί ἱηίεπ δά, ΡοΓθΔΡ5 ἴΠ6 ΡΠ οϑ5 δηα διίϊοπάδηϊ τὰ] βίο σβ 

δἱ [86 ΙΏΔΩΥ 5 ΠΠΠη65. Τα ἴοσπα 15 σου Ὁ}. δὴ Αβϑογγίδη ἰοδῃ-γοτζά, 

[Π6 τηρδηΐηρ οὗ ΜΨὮΙΟ νὰ σδῃ ΟὨΪΥ σοη͵οοίιτα.---Τὴν δογίδες (Ὁ) ἴΐξε 

ἐλ ἰοομδι5)] ΑΠΟΙΠΟΣ ψοσζὰ οὗ ὑποργίδίη βἰρηποδησε ΔΡΡΘΔΓβ ΠΟΓΕ. 

ΎΤΠΘ ΦΑΣΙ ΪΟΓ ΟοΙτηδηΐδίοσβ οοη]θοίατοα δυο ππθδη ΡΒ 85 “ςΔρΡ- 

(Δϊη5,᾽ [777 πλᾶγβῇ δ 5,11} ΡΓΙΠΓΘ5 οὐ ἰεδάοιβ δὲ ὍΤῆδ 58π|6 ψοσα, 

νυ ἢ ἃ 5 1ρ μὲ ναι διοη 1 νοσδ] ἰβαίίοη, οσσαγϑ ἰηῃ [6. ς αὖ, θυΐ (ἢδὲ ρ45- 
5858 5665 [Π||6 Πρ ϊ ὉΡΟΩ 118 τηϑδηΐηρ, Ὀογοηα 5ῃονίηρ (δι 1 15 ἃ 
ἀεβισηδἝοη οὗ βουδ Κἰηά οὗ δὴ οἥοϊα!. ΤῊΝ Αβϑυγίδη ἀμ ῤξαγγι οΥ 

ἐεῤδαγγις ἰβ Αἰτηοϑὶ σεγίδί]ν (86 οτὶρίμαὶ οἵ [815 Ηδῦγον ἴοστω. [ἢ 

4 30. Μαπηΐ, Ηριὶ., 5ικ., Κ ηι. {8Ε.4., ΚΙ., Ηά., Οε., ΑΥ. εἰ αἱ.. 
5 Κε. ἦ Εν... 44 ἯΙ, νε.. 
Ἡ δυ. Φ1 Ηρι:.; εἰ. Ευδ. ΟυὐσρΟΚ. ΧΙ, 460), Βυ. (ΕΔ... 

4 90 ΤἸεηϑεὴ (ΤΆ ΖΖ. τρος, Ρ. ζογ7), Ζίπιπιοστη (ΚΑΤ .3, ὁς1), Κὺπαρεηραυεγ, Ηκςὶ., Κεηῖϊ. 

Φ9ῷ 50 Μαυ., Νιε.. 1Π ΑΥ., Εν. Ον.. 11 Ἐν.. 

4} ΑΕ, ΚΙ... 
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Αϑβϑυσίδῃ, [86 ΟΓΟΪΠΔΙΥ τηδδηΐηρ 15 “Δ ]οἰ- το γ᾽) ΟΣ “'βοσῖδε,᾽" 
θαυ [ῃς 5οΓθ6 5οσνθα 4150 δ {{π|65 ἃ5 8 οβῆςϊ4] οὗ [ῃ6 σονθσῃχηθηΐ. 
ΤΒς Ηδῦτενν ΒΟ, “βοῦῖθε᾽ οἵ "βθοσείδιγ᾽ 5 α]5ο υυϑϑὰ ἴο ἀδείριδίε 

8 ΤΙ ΑΥΥ ΟΒΊΓοΥ (7. κ᾽6 2 (ΒΒ. 261 2 Κ. δεῖ"; σή. τ Μδς. ςζ. 
Α 5ἰγ}}|8Ὶ ἀδνεορηιεηΐ ἰ5 Ἔχ 1164 Ὁγ (6 τοοί Φ. [Ια νἱονν οἱ 

{Π6568 ἔδοῖβ, 1{ 15 ρσόθδθ]α ἰμδὲ “ἽΦΘ ἴοο δα Ῥοΐἢ τηθδηΐηρ8, ΥἱΖ. 
ἐβοΡε᾽ δηα " οἤοεγ,᾽ Τα οὈ]εσοη (δαὶ 8 ἰ8 ἰοο βρθςΐδὶ ἃ 
ΤΘΔηΪηρ ἴοσ (ἢ Ϊ5 ρ]δςα, Ἐ 15 οὗ ἴοσοθ, ἰἔ χὰ πηιϑὶ (Β1}Κ οἱὗἨ οἰ ΠΟΥ 85 
σοηϑ  ἰηρ 8. ΨΕΓΥ 58118}} οἰα585. Βυϊ 5ΒοὈ 68, δί ἰδαϑίὶ, εσα δθυη- 

ἀδηΐ, ἐβρϑοΐδ!]ν ἴῃ δηὰ δἷϊοσ (ῃς ΠΙΘΣΑΙΥ ρὲ οὗ Αβῃυσθδηρα]. 1 ΤὨΘ 

ΒΡ ΟΒΌΟΩΖ (δῖ ΝΒυτ 18 ἀοτί αἴης ΝΙΏΘνθἢ ὈΥ ἱπρ) γίηρ [δαὶ (ἢ 6 
βίδ γαῖ ἩΑΙΓΙΟΙΒ οὗ ΠΟΙ ἀδγβ οὗ ροχεσ ἢᾶνα χίνθη ΡΪδος ἴο πηθῚ- 
ομδηΐβ, 50 68, Δηἀ (Π6 {Π|κ6, ΤΏΔΥ 6 Π6ΑΓ (δ πχᾶτῖς, Βαΐηρ ΏΟΙΪΙῪ ἴὴ 

Κεοορίηρς ψ] ἰῃς 5ρὶ πὶ δηὰ ἴοπμα οἱ [815 ρσορβεογ.--Τ λα ἐπεαρεῤ 
ἐμ με τυαῖὶς ἐπι οοἰά ιυϑα διε] Α πτ6 }1-Κποντῃ σΒδγαοίοσϑις οὗ Ἰοσιιϑίβ. ὃ 

50 ΝΙΠΟν ἢ 15 οσδιηπηθα τ] 84 μυἀα]εαἀ τ855 οὗ ρορυ ]δοη.--- διέ 
ἐπε δρ σἤΐηες ζογίἤ απ ἐλεγ ἥτε απὰ ἐπεὶν ῥίασε ἐς ποί ξμοιυ"] ΤῊΘ 

ΒΓ] τ Ὑ θεῦνθοα [86 ΡΘΟΡΙΕ οὗ ΝΙΠονθῇ δηά [δ ἰοςιι5.5 15 ἴῃ [ἢ 6 

Βροοά ψὴ ἢ ΣΟ ἰμογ ΒΟ ΑἸἶκα ἀδραγί δηάὰ ἃγε ἰοβὲ ἴο ἰ'ψῃι ἘΡ 

ΤὨα ἀείαι}5 οὗ δε ἤἄριυγχο ον] ἀθηγ τχιβὲ ηοΐ θὲ ΔΡΡ]1]6ἀ ἴο [86 ρθο- 

ὈΪε οὗ Νίπεονοβ. Εὸσ (δα οἱοβίην ψογάβ, οἵ. Ῥ8. τοφϑ᾽ 15. τγ" 70. 
)" Ἐεν. 183, Βὰΐ (μ6 ἰδβουρδι Βογα 8 ἰΒδί ποῆθ Κπονβ ψὨ Ποσ (ἢ ς 
ἰοσυβὲ [845 σοῃθ, ποῖ ΒΟΓῈ ἢς ᾶ5 θθθη. Α͂ δα ἀβ 4 νογὰ δοζοα, 
τηδκίηρ ἰῃ6 ΡῇγαΑΒ6 σοδύ, “1ῃοῖγ υΪδςοθ 15 ποὶ Κηονγῃ 6,6 (ΠΥ ἃΓα.᾽; 

ΤῊΪβ 15 ἃ σοττοοῖ ἱηιοιργοίδ!οη οὗ ΝΑἢιτα 5 νογάβ, θὰΐ 1 15 σθῆθῦ- 

ΔΙῚ τοοοχζηϊβοα ἃ5 γοαῖς δηὰᾶ ἰδιυίοϊορῖοδὶ δηαὰ 88 ποΐ Ῥοϊοηρίην 
Βοῖο. Π [1{158 Ὀεϊίεσ ρἰδοθά, τ] ἃ 5] 158ϊ σμδηρο, αἱ 6 Ὀεριηηΐηρ 
οἔ ν. ἃ 

4. Νον.. 

{ΤΠ ὲν ποτὸ δἰ ΚΪν τεχατάοα ὃν (δδὲ κίης, πδο δίτηβοὶ ἢ δοαυϊτοά (ποῖτ αὐτὶ (Αμδδῖβ, 1, 32 1.) 
δηὰ εἰρίογεὰ τδὴν οὗ ἴποπὶ ἴῃ ςοργίηκς δηςίδοιϊ ἱδὈϊεὶβ ἀρὰ ςοἰ οἰ δία στεδὶ ἰῦγαγυ. [ἡ ἴῃς 
Τεῖ- εἰ -Αὐὐδτδ ροῦοά, ἴδε ὀμῥίῥαστω αἱ (ὃς Ἐσγρίίδη σουτὶ τγὰϑ οτοάϊ ἰοὰ τὸ στεαῖ ἰοδυσῆοςο ; 
νυ. Ἰ ουδίτοη᾽ 5 ΕΑ παγηα Ταἰεἶη, Νοα. 286, ]. ὅτ; 28), 11. όᾳ [.: 280, }. 47, πδετε Αὐαϊδῖθα, 
Κηφ οὗ Τεσυξα! ει), δ γε δβ (δὲ δνου οὗ πἰ5 ἰηθυδηοες π|τὰ ἰδ ῬΒδγδοῖ. 

Ζ ναὶ Η.. 
ὃ Ρ΄. ]6γ. αὦ ἰοο.; ΤοζϑοΩ, 7} Ζαπὰ σκα (κε Βοοῖ, 11 (1886), 200. 
4 Ρ ὙΒδοιηδοῦ, οὐ. οἶδ. ᾿. 297: “τἘδουδδη 8 προ ᾿μουδδηάβ, τὴ (ἢ πιοαῖ δ.Α] ἰπυκῖγν, ἀοροδὶ 

τδεῖτ ἱππυπιοτδθὶς ἐα95 ἰῃ τδς δε, ἴῃς νἱαΐπ, δπὰ ἴἢς ἀεβετί. ΤΕ ἀοῆς, {ΠῚ }ν νδηϊδἢ ἰἰκὸ 
ταογίης τηΐδί."" 

ΤΊ 50 Ασἢ., δρ., Μαγιΐ, Ηρι., ϑικ. Κοηὶ, Ὁυ.. 
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διγ. ΝΙ νυ Ὡ]ϊοἢ οἰοβθ5 [5 οσϑοὶα δηὰ (ἢ Ὀοοῖκ ἄο68 ποῖ σᾶστγ ἴδ 6 
1πουρῃΐ οὗ ἰῃ6 Ὀτεσθαάϊηρ 5[Γ. δΔὴγ ἔυχίδοσ, Ὀὺΐ (Δ |κ65 ὉΡ ἃ αἀἶτρα οΟΥῈΣ 

δες αἰΐν, [41|6ἢ ἴο σῖϑα ἢο ἴθοσγε, δηὰ ἰ6}15 οὗ 6 ον ψὴ ἢ το ἰἢς 
8016 νου] σεοεῖνεβ (86 ἀἴηρ5.---18, ΗΠ οιυ ἐπν σπεῤῥεγάς δἰμδεν, 
ἐμ ποδίες οἰϑερῆ ἴὨΘ 50ο-οδ]]ϑὰ ἀΐσρε συ γίῃτη ΔΡΡΘΔΓΒ εσα δηα ςοῦ- 

ἰπι165 ἴο (86 6δηἀ οἵ [δ6 83... Α Ιηϑογίβ βοσ Ο Κὴμρ οἵἨ 4.557}716] 

ΙΓ ἢ ποῖ ΟὨΪΥ 5Ρ01185 ἴῃς αἷτρε τῃγίμτα, θυἱ 4|50 ἱπίσοάυοεβ ἃ ΠῸ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙΣὙ δἱ ἰῃ6 ΘΙ εηά οὗ [86 ὈΙοΟρΡΏθου. [ξ 15 ὈΓΟΌΔΟΙΥ 8 
Ε1055. “ΤὨΥ 5βορῃεσγαβ᾽᾽ 18 ἃ ρῆγαβα τη σοἢ ΤΟΤΕ ΠδίΌΓΑΙΪΥ δά- 

ἀτεβϑοα ἴο ἃ οἰ [1Ώ8η ἰο ἃ Κίηγ, γγδο ἰ5 δ Π156}7 {Π6 Θῃθρδεσα οἱ δἰ8 
ΡΘΟρΙε. Τα 81|6 κ ββερθεγα " νὰ8 ἃ ἰδνουπ!ία οης ἢ δος 
ΓΌ]οΙ5; ο΄. 16. 2 ΕΖ. 37... ὙΤὟΒαο βἰυσαθοσ δηὰ 5'θορ δῖα ποΐ ῥίο- 
ἴμγε5 οὗ [86 5] οἰ] 655 δηἋἀ γΘΆΚΗ 655 οὗἱἨ Αβϑυσίδ᾽᾿5 συ ]ου5.1 ΤῈ 

υἱοὺς δπα οὐϑέηδου οὗ (6 οἰ γ᾽5 ἀείθηςθ, ψῃϊο ἢ τὶ Ὠϑίοοα [ῃς6 

δἰίδοκϑ οὗ [ῃ6 ἴοε ἴογ δἱ ἰθαϑδὲ ὕνο ἰοὴρ γεᾶγϑ, ρσοίεοίβ [6 Τ᾿ ΘΙΠΟΥΥ͂ 

οἵ ΠΕΣ ἀεἴθηογβ δρϑίηβὲ 10 ἢ ἃ οὔδῦρθ. ὅ9|660 18 Β6σῈ γδίδῃεσ ἃ δεὺ- 
ΡΒΘμἾ3πὶ ἴοσ ἀθδίῃ (ο΄. 15. 145 6. ςτϑϑ- δ᾽ Ῥε χγὃ η65- ὃ), Δηά [6 
Ρτορδεὶ 18 ἀδβοπρίηρ (ἢς 5ἰζυδίίοη αἴΐεσ (ἢ [4}} οἔ (6 σαρ 181.8 ΑΙ͂ 

ἢ85 “5616 ἀόονγῃ᾽" οἵ ““ἀνγο}} ἴογ ἴῃς βοοοηά νϑυῦ; ἱΐ οοττεςὶί, 1}15 

τηυβί θ6 υπμάογβίοοα 88 τη θδηΐηρ “816 δί 6856) ΟἹ “'βθοισο,᾽᾽ ψ Ὡ]ο ἢ 

νου α ΡῈ 8 νΕΙῪ ἔτεα σεηθπηρσ. Βΐ ἃ Οἴοβοσ ρᾶγα 6 150 1} 

“ἐβἰυσ θ6 Γ᾽" 15 ἐχρεοϊθα δηά (ὦ ροϊηίβ ἰο 4 ἀϊβεσγθηί ἰεχί.-- -Τὰγ ῥέο- 

}ὶε αγὸ δοαξεγεά μροη ἐπε πιομμίσαΐης τυ  ποης ἰο ραΐμεν ἐμ61) ΤΠὨ6 

“ΡΘΟΡΪ Θ᾽ σὲ ἴῃ ἀείεηάοτβ οὗ (ἢ οἱγ, 85 ἴῃ ν. ἢ. ὙΏΟΥ ἢᾶνα ἴοτι- 
88 Ιζθὴ ἢδ. δηὰ δῖο {|Κ6 5ῆθερ υἱίδουΐ ἃ ΒΒδρῃεσά; ζζ  Κὶ. 2217 ΕΖ. 3145 
Ζο. 13 Νυ. 2).3.--19. Τλενε ἐς πο μεαϊέρπρ 70γ ἐδ: ν τυομπά; ἐπν πμγί ἐς 
ἑπομγαδίε] ἘῸΤ 51 }}}8Γ ἰδηρσυαρο, τ΄. 6. τοῦ 1417 χοἷ2 461, Απγο8 
(τοδίθπϑα βγαθὶ ἢ [86 5816 ἔαία (ς. ὙΠῈ ψοτὰ “πουηά᾽ 5 
ΠΟΙΏΙΊΟΠΙΥ ΔΡΡΙΘα ἰο [6 ογαϑῇ οἱ βἰδίεβ (6. ξ. Απῃ. 65 15. χοῦ 76. 
85), (δου φῇ 1 15 οσοδβίομ δι υι56ἀἃ οἵ ἱηα ν] 0.415 (6. ρ. τ. τ6᾽ χη 
182).---Α τὐὴοόὸ πόαν ἐδ γεῤογέ οὐ ἐδιδε εἷαῤ ἐπεὶγ μαμα5] Εοσ τ 5 
ΔΟΙΟη 848 δχρσοβϑίῖνα οἵ ἴου, ο΄. 15. ςο᾿2 ΕΖ. 2ς᾽ 5. 472 οδϑ. ΤΒςἪ 

ΦΈοΑση. Μαπὶ, Ηαρ., Νον Κ, Ηρι., δἷς., Καυ., Κεηι; σύ. οὔ. οὐἱν ἴδε ποτὰ “κίη σ᾽" δηὰ 
ἰεανοβ “"᾿Αϑεγτίβ" δ ἴξε οὔς δι ἀγεδϑοά. 

190 6. ζ. Τὶ κα Δἴ ἢ - Οἱ Έβεσ 1 (Ρτίδια [Ώ5.1, 18), ϑεπηδομοείδ (Τ᾽ αυγίος (γὶ. 1, 3) πὰ ΘΗ ΔΙΑ ἢ- 
δυτη-υκίη. 

Ζ Οοπίγα τΩΔῺΥ ΟΟἸΏΠΙΘὨΪΔΙΟΓΒ;: 6. Κ. Μίςδ., Κτο., ε., νδὴ ἢ... 
ᾷ. 90 Ο.υ., ἤδνυ., ὥἉϑηι, 7ται., Ηδρ., Μαεαγιὶ, Ηδὶ., Ὁτ.. 
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Ῥτορδεέ μεσα βίδίθβ βυϑῇ τΟΓῈ ῬοΟϑ ΠΝ ΟΙΥ δὶ ἢ6 Ὠ85 ΔΙγοδαῪ 50ρ- 

δεβίοα ἴῃ 4φζ. Ηδ 15 οοηδβοίουβ (αὶ Β6 Ἔχργδθβϑϑθβ 16 166] 158 ποὶ 
ΟἿΪΥ οἱ Πὶ5 οσχῃ πδἕοη, θαΐ οἵ 411} ἰῃς. ρῥΘορ 65 ψ8ο δᾶνε βυβογοά αδἱ 

[86 μαηάβ οὗ [86 νοι] ἀ-ορργεβϑίηρσ ἱγσαηΐὶ. ΑΕ δα 5 βεσα, αἱ 2}6] 

Βυΐ (815 15 ὉΠΏΘΟΘΘΒΔΙΥ ἰο [6 56η56 Δη6 σοηδ{πἴ65 ἃ ὈΪΘΠ 15} ὉΡοΩ 

ἴῃς οἰβογνδα Ρογίεςὶ οἰορίας τγίμτη. [1 5 ρΡγο Δ Ὀ ΪΥ ἰμ6 ψοτκ οὗ ἃ 

αἰοββαῖοσ. Ἐ-- ον μῥοη τυλοηι μα5 εὐὴ ἤγοηι ἐζδε ποί ῥαδδεά ουοῦ ςοη- 
ἡμμαϊγ}] ΤῊΪ5, ἴοο, 15 θοϑὲ οοῃβίδγθά 85 ἃ ρ'οββ. [1 [4115 ἴο οοῃ- 

ἴοστῃ ἴο {6 τηοίσα οἵ (5 οἱοβίηρ 5ίγ. δηὰ 1 θά κοηβ [86 Ρσορειδβ 

ΟἸμμαχ. [8 δὴ διίθηρί ἴο 705  ἴΠ6 αμΐνεγβδὶ [ογ οἱ (ἢ Ῥγενίουβ 

βίδιοηθηΐ, ἢ] οἢ πθοάθα ἢο δυο Ργοβαῖς ΔΡΟΪΟΡῪ ἴῃ (δε ἀδγβ οἵ 

Νδῆυμλ. Τῇα Ἦρργοβϑβϑίοη οὗ Νιμανθἢ νγχὰ5 ποίογοιιϑ ἐπουρῇ ἰο 

θὲ ἰδ Κδὴ ἴοσ σγδηϊθα δνοσγγῆοσα. “Ἐν]1 Βοῖα 15 δαυίϊναϊεηξ ἰο 
“ΔΙΑ γ,᾿" “ αἰδαβίοσ᾽᾽᾿ οὐ ““στοηρ." 

Τῆς Ιορίςδ] αἰνἰϑίοη5 οὗ (815 οΐἷθοθ δΓὰ 80 οἰδασὶν τηδικοα 85 ἴο ᾶνὲ 
Ῥτοάυςεά ρῥγαςτςδὶ ὑπδηΐγ Ὑ διωοης 115 ἰητΓρσείεσβ τερασγαϊηρ [15 Δ Πα ὶγ- 

815. Οτρδηϊβδίηρ 5115. οὐ ἴῃς Ὀ4515 οὗ (818 Ἰοχίςδὶ στουρίηρ αἰοηθ, δηά 
ἰσυπίηρ ἴο ἴῃ ρΡᾶγδ}] 6] 5τὴ ἔοσ ρυϊάδηςε 85 ἴο ἴῃς Ἰδηρίδ οὗ ᾿η658, γε βοσυγε 

Βὶχ ϑίγβ., δανίηρ 8, 6, 6, ό, 8 δηὰ 4 [1π68 τεβροςνεϊγ. ΤΕ ἰηνοῖνεβ 8 

ἔενν σβδηροβ ἔτοπ ΑΙ. 1π ν. "3, οὔἊ- δ] οἵ [Βς βεςοηά ]᾿ἴης 15 τιϊϑϑίηρ,. 
Ιπν.", ὕνο νογάβ, 22 99"), τχαυβί Ὀς οἱ. 85 ἃ σίοββ' ΟἿΔΟΣ μίοβϑαϑ ἃγο, 
τὶ 2)20 Ὁ (ν. 8), ἽἼΩ»» (ν. 12), 5 ἼΡ2Ν (ν. 1), ΡῚῚ ὉΦῸ ρ) (νυ. 16), 
ὌΝ 155 (ν. 18), δῃἃ ΡΙΟΡΔΟΙΥ ΠΥΡ 1ΣΝῈ ὈΣΣΌΥ (ν. 5) δηὰ κν' Ὃ δ} ὙῸ» 
ὙΌΣ ἼΓΠΡ 52) (ν. 9). [Ι͂ἡ δάαϊθοη ἴο (πεβϑα Οοπβϑίοηβ, ἴ86 Ῥἤγαβθ 

 κ πῦον (ν. 1) ἰθ. τσ. το ἔ01]. Ἴ2.0 3 ἴῃ (δε 588π)6 νεῦβε Τὴΐ5 5Ορὶς 
ΔΙΤΔΏΡΟΙΩΘΗΐ ρἶνεβ ἃ ΒΏΔΓΡΟΓ ροϊηΐ ἴο νε.᾽58 ᾳυσβίοῃ 85 ἴο ψβεῖδοσ 

νν. 16. 19 ροηϑέζυαϊε 8Δη ΟΥ̓ Π4] οἰοσηθηΐ ἱῃ ἴἢ6 Ροδ ΟΥ ποί. ΒΘΕΟΡΒΙς 

ΒΥΤΩΠΊΕ ΤΥ ἀεσηδηαᾶβ (6 ο]οβίηρ οὗ (ἢ6 Ροεῖὰ ΜΙ ν. 17, Ὑἤεγα δὴ εἰρῃῖ- 

Ἰΐπηὸ 565. ες, ἴἢυ5 Ὀαϊαποίηρ ἴῃς εἰρμι- πὸ 55. τὶ πὩΐς [6 Ῥοστι Ὀ6- 

ὅδ. ΤὌὍθοδα νοσβ68 6͵9ο 5661) ἴο ἰΙοοὸῖκ Ὀδοκ ρου ἴδε ονοσίῃγον οὗ ΝΊ πονῇ 

85 80 ΔΟσΟΙΡ )5Πεἀ ἔαςοῖ; τ ὨεΓο85 411 [δι ρσγεοθάθϑ 885 ἰοοκεὰ ἔοσνασα 
ἰο ἴδε 41] οὗ (ῃς οὐ 85 ἃ ἰΐηρ δορεά ἔοσ δηά σοηδάθητγ ἐχρεςιϊθα δ ἢῸ 

ἀϊβίδπι ἀδῖθ. [1 ςἀπηοῖ ὃς 5Ξδἰα τ] ἢ ςεγίδἰ νυ, οὗ οουγβε, (δἰ ΝΠ. ἰ8 
ποῖ δεῖα ἴῃ ᾿ηδρὶηδίοη Ρῥἱδοὶηρ Εἰτηβεὶξ δὲ ϑοπὶς ροΐϊηϊ ἴῃ ἴῃς ἔυζυζο, 
ψἤδηςο δα ἰοοκ5 Ὀδοῖκ ὑροὴ Νίπονο ἢ 5 τη. ΤῊΪ5 15 ἃ ζοπηήοη Ἔἐπου ἢ 

τηεῖδοὰ οὗ ρτοσδάυσγε ἢ ἴῃς Ρτορδεῖβ. Ἡξηςε, ἴδε ᾳυσβίίοη οἵ ἴῃς ἀδἴα 
οὗ νν. 18. 19 χηυεῖ τεσηδίη ὀρεη, τὶ ἴῃς ῬγοραὈ  ΠὙ ὑροη ἂς 5.46 οὗ ἴῃς 

ἰαῖοσ οτσίη. 

Ἴδε πιοίτεϑβ οὗ (ἢΪ8 ρίδςο, Κα 411 (Ὡς τεβί οὗ [ες Ὀοοῖὶς οὗ Νῆυχη, 81 
ΨΕΣΥ ὑπαόνοη; [1η65 οὗ ἔοι, ἄνε, 5ἷχ δηἀ βενθὴ ὑθδίς ἃσὲ 81} ἑου πα ἤεσο, θυ 

4 80 Βυ. (ΕΒ.), Μεγ, Νον.Κ. 1 8ὃο Μαπὶ, ρι., Κεηῖ. 
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ὙΠ} ἃ ὑτείεγεηςε ἴοσ ἴδε ᾿ἰης οὗ 5ἷὶχ θεδίβ. ΤΟ φίμα-τγ δ πὶ ΔΡΡΟΑΓΒ 

Βεζα δηὰ ἴδεσε ἰὨγουρδουΐ ἴδ ρόδα, Ὀυΐ 5 οοηδι βίο γ δαδβεσϑὰ ἴο ΟὨ]ΥῪ 

ἴῃ νν. 13.109. ὮΟΤε ἴἴ 15 ἴΏ6 Ὠδίυγα] πγχδᾶϑυγα ἴοσ [86 ΞΘ τ ηῖ. 

1. »5] Ρ. Η.ΛΗ. τσ’, οἵ. Ὅτ. Τα. δά 8 11)»).---Ορ ἢ] Τα. - ἴο πὸ9 
ταῖζ, ς8..--ὐῦῦ]} ὦ Ἡ ἰσηοσε εἰ..---Ὅπ2} υ. πῦτ.---ρ΄ Ὁ] ἄπ. ἴῃ (μ]5 
86η86; φ΄. ΟΡ. “ (ὦ ἀδικίας; 5᾽ τὴν Ὁ. Αα. ἐξαυχενισμοῦ. Σ ἀπο- 

τομίας οΥ μελοκοπίας, Ἢ αἱϊαςεγαίέοπε. ἴδ κ'2, “θοοίγ. Οτ. τ. ΕυΡ. 

ΟΟΚ. ΧΙ, 458) ΡτΟΙ͂οῚ5 γρ, “1165,᾽ 858 ἴῃς οσἱρίπαὶ οἵ (μ͵5 δη ἃ 8]90 οὗ φῦ 

ἴῃ ν. 8, ψΒΙΟ ἢ τα ΠΡ Πα οοηβίο.5 ἃ πιϊβρίδοδα τηδγρίηδ] ποία οὰ ῥ΄Ὃ. 
Βυῖ 0 ἴῃ τηοϑηΐης 1165᾽ 15 ἅπ. ἰῃ Ηςρ. (ς΄. Α55γ.) δηὰ [815 Ροββϑθββ6β ὯὨῸ 

δανδηίαρε οὐοσ ρρ. ἢ. Ρ΄᾽ρ).---ν 50] ΕῸΣ ἱηνογίοα ρμοβίοη στη 

ἴδε ΡὮγαβο, ο΄. 15. 223.---Φ Ὁ5] ΙΠΌ 8} 5. 845 ἰπ 708. 1" Εχ. 133 5. τς 13 Ζς, 
14.. ὦ ψηλαφηθήσεται; 51γα τὶν Ὁ. Σ (ὅπου) ἀδιάλειπτος.---ἼΟ] Ῥτοῦ- 

ΔΌΪΥ ποσὰ ἴῃς δςῖΐ οὗ ρἰυΠ6ογ σαῖδεσ (μδη ἴδε ῥ᾽ ηοσ (56. ΤὨς οοστα- 
ΒΡΟΒΟ ἴῃ Ποσηΐη8] ἔογτη ἴῃ Ασ. 18 τερυασὶν υβεα ἔοσ ἰῃς ἱπῆ.. Οτ. ηὦὉ 

ΗΔ]. δα ιἀβ ἥϑῆιο; οἵ. Ῥ8. ς 2, Ἐπ}. (᾿. 4.) δά β πϑῷϑῳ. Μασχῇ εὺρ- 
βεβίβ ἴδε δααϊίοα πρηθ» Πρ Ἐν; 80 Νον.Κ,---ἢὦ. 9)9] ὦ ρ]..---ὐνοῦ 
Τδετεῖσε νου] ὃς ἱπηρτονεὰ Ὀγ [ἢ οτη. οὗ "Ρ 85 ἃ ἀἰϊτίος..---Φ }»] ΤΒουρῇ 
υϑεα ἔογ “εασίμαμδκε, 118 αἱ που] ἴο τεῖοσ 1ἴ Πόσα ἴο (6 τευ] Ἰηρ οὗ [Β6 

στουῃά 85 ἴδε σδαγίοῖβ δϑ8 Ὀγ (ΒΏΒ.); ἐξ 15 ταῖδοσ (δε ποΐβϑε τηδάς Όγῃ ἴῃς 
ὙὮεε}5 [Πετβεῖνεβ."--ὙΠὉ] ἄπι; θυ φγ. τυππ, Τὰ. “5, Βαγί (Ὑν εργεείμη- 
ἐεγεμο πη ρθη) δὰ Ηρί. οοηπεςὶ πὶ Ασ. μάν ΌΥ τιϑίδ 6515 δηὰ σοηοσ 

“πεϊρπίηρ. ΟΩΟΥ. Ὁ «πογηρ; Ἢ 7γεριομδς. (ὦ διώκοντοι.---ἰ Ὁ} ὦ 
ἀναβράσσοντο".---3, τιῦ}Ὸ] ΟΔ] ἰ5 υβεά οὗ [με 5ἰορὰ ἴῃ 76. 469 2 Κ. 930): 
ΗΙΡΗ. οὗ ἰᾶδς τίάδσ οδυβίηρ ᾿͵8 Ποῦβα ἴο σεδσ 85 βεσγε ἰῃ 76. σι, (ὦ ἀνα- 
βαίνοντος, ἰτεδιίπρ ἰξ 88 ΟἿ]; 8ο Ἡ. Οσ. δὕππρ. Οογίξαι. πῦρ, Εν}. 

Ὁ. οἱ ν. 1.-τν}}0] (ὦ τοῖς ἔθνεσιν αὐτῆς. Ὅα. τ )).---ν2 ἘΔ, ἴῃ ἱπιρέ, 
σὰ Κα (ϑο 5), ὑγρ". ὙΤΐβ 15 θεϊζογ ἔδὴ ἴῃ Οἵ. Ὁ) (5ο ὦ, 
ΤΏΔΩΥ Ηεῦ. 1η58., ἘΠ, ἴογ [815 νΌ. οοπισ θυΐε5 ΟὨΪῪ 8 ἰσμι ἀείδὶ!, ποΐ ἃ 
ὨΘῪ αἰειηδηῖ ἴῃ (6 506 ῃ6.---ὉΓ}}} ΒΑ. 3, ἢ Μασα, ΝονΚ, 5ι1., 

Καυ,, Κεπῖ, Ὁ 15 αἱτῖοχ. ἔτγοιῃ [ο9]]1. σοσά, Οὐοσίξαι. πριν, Ηδ!ὶ. 
Ὁ); (τ΄. Ηο. 143). Ῥυ. οι. 85 ἃ νατίδηϊ οἵ ")".---4. “τ 3.0] ὦ 7οἷῃ5 
ἴο ν. 3.-)}] Τα. οἵα. 88 ἀπε ἰο αἰτίορ,..---ἰσ Γ3Ὸ] ὦ καλὴ καὶ ἐπιχαρής. 
Ἢ τῥεοίοσας εἰ ργαΐαε.---Γ}3} Τὴ οβίγ. στ 011. πουη ἴο ἀεποῖς ἃ σμδᾶσ- 
δοίοσί ες; οἵ. 1315. 4115; 6 68. ὁ 1285. (ᾧ ἡγουμένη.----Γ 50] (Οἵ. Ἐταεηκεὶ, 
Αγαρ. Εγεηιαιυσγίεῦ, 127. "Ὃ ΠΟΥΘΙ Π]6Δ 08 ““5εῖ ΠΟΠΕΓΟΙΪ ΟΥΟΥ,᾽" Ὀὰΐ ΔΙ Υ5 

“5611 ΟΣ “ἀο ν σ ονὸσ ἴο ΔηοῖΒογ"; Ε5ῖ. γ64 [5. ζοἱ 5.25 τὸ Ὡ0 ΘΧΟΣΡΌΏΟΠΒ 
ἴο [Π6 τερυϊαγ υϑᾶρε. ,(Ὁ ὖδο ποιγίσηδς. Βα. (οη (Ἰ, 14), γε; 50 
Μαγί, Νον.Κ (92), 5:κ., Και., Κεηϊ.--δ. τνῶΣ 5] ὦ ἰηβεσίβ πον, Π. 
οι. "5:85 ἀτιε ἴο ἰπβιδηςς οὗ 2"4.--- τ} ὁ απὰ 1 τὐἱῦἹ ἐἄγοιυ δαοξ.--- 
Ὑ 515] ὦ τὰ ὀπίσω σου. Ἢ μάεπάα μα; 50 ἴῷ.---0 "»] Πα. οὔ. 85 
εἷοβ5 ἀεγίνεά ἔτοτα 6. 1335.--- 2 66] ὅγη. ἢ πγν. Αροςοραίεά ἔγοσα 
ΠΡΌ; ο΄. ἸΡῸ, ἔτοτῃ 2)9»Ὁ.--ὅ. ΟΡ] ὦ (Ὁ 53... Ηδρ. οἵη. 85 ρίοββ προ 
ὙΓ532).-- Γ03}}} ὦ κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας σου; ἢεηςς Ὠυ. Π53), ἢ ῖςο ἢ ἢς “τ: 
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τοδἰβ 85 ἃ νψαγίδηξϊ οὗ [δες ἰοσεροίῃς Ὑ0ὺὸ. Οὐ. Ἡρί. σῆο οἱ. 85 βἷοββ. 
Ηδρ. γδ3), ἸὮΥ ςαγοαβϑεβ.᾿---Ν Ἴ} ΟἿ. 3 88 αἰτίος. οὗ ῥγεςςαϊΐης 2; 
ζ΄. ὦ εἰς παράδειγμα (Ξο ὦ Ἠ). (. Μεξα 1π5., 1. 12, ΤΥᾺ ὰ ΓΝ (οἱ, πν 

ἴοτ ΠΝ); φῦ. τῆν, ΕΖ. 28:1, Ῥσδεοίοσίυβ (ΖΟΙ͂Ο. Ἰ.Χ, 402) ψουὰ οοττεςὶ 

Μεδδ᾿β ΓλῚ ἴο ΓΛ, Ἔχρ δίηΐης (ἢ ς 1085 οἵ 2 865 ἀυς ἴο ἴδε ῥτγεοδάϊης 
ψοσὰ ἽΡΠΟ δηά ἰσδηβίδιίίης, “1 ἀεβαογεά 411 (ἢ Ρεορ]ε ἔτοσα ἴδε εἰν, ἴῃ 
Οεσγ γος, ἔοσ Οπειοϑ δηὰ ἔοσ ΜοδΡ." Βαυῖΐῖ Οεσγγοίδ ἷ5 ουὖἱ οὗ ρἷδος 

Βαζγο, ἴα ἰάΐϊοτα ἡ 2) 18 Βασβῆ, δῃὰ ἴῃ οσαϊμαυ ἰοιεγρσοιδοη 5 θδβ 
δά πδίυγαὶ. Ἐογ ἴῃς βᾶτηδ ᾿μουρῃῖ, ν. ϑαςβδιυ᾿β ββϑυδη Ῥδρυτσὶ, 1, σς Δ. 
--Ἴ. ὙΝῪ] Νοῖς δϑϑοῆδηςς στ "ΝΜ. Ὁ Οὐ ἔοστη, Ο.68.}47.., 
καταβήσεται. Σ ἀναχωρήσει. Ἢ γεείέεί.----ἰνν Ὁ} ἘῸΓ ΠΥ; οἵ. ὈυΝΌ, 25. 
6ε5.}34, ὦ δειλαία.----Ὁ} ὁ Ἢ ᾧ -- 10; 50 τιϑδηγ Ηδῦ. π158. δηά Οτ..--- 
Ὁ ὉΠ)] ὦ παράκλησιν. Ἢ οοηπδοϊαίογενε; 80 Ὁ. ΟΣ. 70. 2.115. κ1ι}9 ογ 
ἃ 5 π τ ΡΔτα 16] 15πὶ τ τὸ».-ο 9} Εά. πὸ, σὰ ὦ αὐτῇ; 50 Ευϑ. 
Οοξκ. ΧΙ, 4509), Οοτῖξαι. Μασγιὶ, Νον.Κ, δι:Κ., Κδι., θυ.. 8. 535. 
ἸῸΝ Ν)2] Α οοπέυπίοη ἴῃ ἴἢς νΌ. οὗ Οα] δπα ΗΠΡΏ. ἔοσταβ; Ὀεβῖ ροϊηϊεὰ 

8ἃ5 Οδ], "39 8 (ο΄. (65.199), ΤῸΝ ΚΝ 5 Δ γεν διε ἴο Ν) ἰη ΕΖ, 301... 

ὉΠ ΔΡΡΑΣΘΏΓΥ δηβροβοα ἴῃ 76. 4635, Ν)Ὁ Ἰγ2ν (ὦ τὸν ᾿Αμμὼν τὸν υἱὸν 

αὐτῇ). Οὗ ἰῃ ΕΖ. 301.:16 ἸἀΘΠΕ 868 Ν) 895 Τοῦ, νὶΖ. Διόσπολις. ΤῊΣ 
Α553Υ. τεργοάψυςεϑ ἱΐ 85 αἱ ΛΙρ ὁ (σ΄. Ὠ]. Ῥαγαάΐες, κτ 5.); [815 δηὰ (ἢε Ἡςδ. 
ΝΣ Ταργοβεηῖ (ἢ6 Ἐργρύδη »’ (σὰ ἴδε 2 εἰ ἀεα 45 18 ΠΟΙ 0η) -Ξ- “ἴον, 

ψ ἢ τὰ 8 ΡΓΟΌΔΟΙΥ νος δ] 56 45 πε(). Ηδηςο, [86 ὩδΙὴδ τηθβῃ5 “186 

ἰονη οὗ Απιοη.᾽ [ἢ ΤοπίεθΠΊΡΟΓΑΣΥ Ἐσγρίΐίδη σοοογάβ, ΤΉθθ 65 νγὰ8 σο- 
ΤΑΟΏΪΥ ἀεβίρταίεα 845 “τῆς ἴονγη,᾽ 26 ἐχοείϊεποε; υ. διεϊηδοτβ, ΒΑ4.5.1, 
5907; Ἦ. Μὰαχ Μῦμοσ, ΕΒ. 3427. ΟἿΒοῚ οα8ὲ8 σβοσς Αβϑγ. “ε᾽ οσ “1 οοσ- 
τεβϑροηάβ ἴο Ηξερ. “ο᾽ δῖ 1ἰξίῖεα Ὁγ Ηρίῖ., νἱΖ. ν᾽ -ῷὸ. γεξμ; ἸΥΊΠΟΝ τῷ 

Αξυτ-Δμ8-ἰΔἀΐπαᾶ; ἸῊΣ πὰ σέ; 2 Ν) πα δκμῖ; 1.0 "α δαγγωςζεπ. ΤΈς 

εβ8. νασγ. ὦ ἑτοίμασαι μερίδα, ἅρμοσαι χορδήν, ἑτοίμασαι μερίδα ᾿Αμμών: 

ἃ ςοτῃροβίίς γεηάοσίηρ σοι ηΐηρ ἴνγο νασδηΐβ, ἰη πο τς νῦ. 18 τοδὰ 
85 ἃ ΗΊΡΗ. ἰτν. δηὰ Ν)Ὁ 88 Ὁ -Ξι 5. ϑοπῆα ση88. οἵ (Ὁ ἅρμοσαι (ΟΣ 

ἅρμοσον) χορδήν μερὶς ᾿Αμμών. Φῷ Αγὶ ἰδοι δείεν ἐκαη .) αυαῃ οΥ 4 »εριοη ἢ 

Ἡ περισμίὰ ἐς τερον Αἰοχαμπάγία ῥοῤμίογωηε; βοῶ. Αᾳ. ΣΘ - “κΊΡρ; 50 
ΗδΡ..--- ἈΚ  ῬΙ. νια]οϑῖ., ἴα ΤΥ), Ῥ8. 137} (5ο Ηρί.); 1815 5. Ὀειίοσ 
ἴδῃ “Ν|1ε-ϑίσθδτηβ᾽" 85 ογα πα τὶν (Δ Κοη.---ἼὙϑν] .. οι.) 85 8150 ὃ».--- 

5.Π] Κα. πῃ; 8ο Ὗε., Οτ., Νον., Εαυδ. (ἰ. ς.), Βα. (ΕΒ. 3261), Ηδαὶ., 
Ηδρ., Μαγῇ, νδῷ Ἡ., 8ικ., Καὺὰ., Κεηπῖ. Ὅυ. πόῃ,---ϑιὉ} ἘΔ. ὉΝῸ5, 
ΜΓ ὦ καὶ ὕδωρ; 50 ὦ Ἡ, ξοτης Ηδεῦ. π|55., δηὰ ἵνε., Οτ., Ευϑ. (. ο.), 
Οογίξα. Οτ., θδν., Νον., Βυ., Ηδὶ., Ηδρ., Μαζί, Ηρί., Ὦσ.,ρ 51., 
Καυ., υ..--ἼΠ ον ]} ὦ “ὦ τρΌλη.--ϑ, ΟἹ] ὦ καὶ Αἰθιοπία.---ἸΧ}} Ἐά, 
ΠΟΥ σ, ψ ΙΓ ὦ ἰσχὺς αὐτῆ; 50  Ἐ ᾧ δηὰ 51εἰ., ΟΥ., Κυδ. ((. ς.), Οοτίξα., 
Νον., Ηδὶ., Μασί, νδη Η., Καυ., διΚ., Κοηῖϊ.---ῶνοῦ]ῦ ὦ τῆς φνγῆς -- γὴ5 

(5. δ]δυ5.) οὐ ϑρ (Κείηκε, διεὶς). ἨἩ Α)7γίοα. Ματῖϊ, ϑιου, ςοππεςην 
ἴ νὰ ΣΌΝ 88 ἰπ ὦ. Ηδρ. πρθοῦ, οἴ. ΠΥΡ 858 ἃ ἰδῖοσ Ἴοσζεοίίοῃ. 
Τ. Ὁ.0).---Ὁ}2}}] Οἷς τη8. οὗ ἀς Ε,., Ὀνν.--ο 72] Κα. πρννη, τ ἢ 

τ τιν ἢ 
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(6 βοηθοὶ αὐτῆς; 8ο ὦ δηὰ ϑΘιεὶ.,, Οτσ., Ἧε., Οοεγίξα. Οσ., Νον., 
Μασίὶ, Ὀσ., Ηρῖ., νδῃ Η,, δ5[ἷ., Καυ., Κεηῖ, θυ... 215 Βείλ δεδεμίαξ 85 

ἴῃ Ἐχ. 18. Ὠΐ. 3335, σδεγε ἱἰἰ5 κε ννβε υδεὰ 18 1»9.---10. ΚΡ} Τα. Ὠπ, 
-222}] ὦ αἰχμάλωτος. (Ὁ οτη..---ἸσῸ ] ὦ ἐδαφιοῦσιν; ζ΄. ΗΙο. το. Ο:. 
θ᾽, 80  ε., Νονν., Μασί,, Ηρί., νδη Η., ϑικ., θυ... Βυΐ ἴδε οὔδηρε 15 

ὈΠΗΘΟΟΒΒΔΙΎ; 8 Υἱνία ἱτηρέ. ἰεπ 8 νεῖ ἰο ἴῃς ἀεβοτροη.---ΠὩν] 
δ 5 "ν.-; 80 (9.--- 730) Ὁ» ὦ -- "γγτῦνν; 8ὸ δικ., θα... Οἱ ἀ. ἢ. 

πῃ Ὃ σ΄. 6.68. ὑ ΜΝ »ρ,---ὐἹ 4150 ΟΌ.1: 7ο. 45. Ῥί,, γ' τιν, 8 Ὀγ-ἔογτι οὗ Π". 

Αρσοδῆξ ΡΙΟΌΘΟΙΥ ἄς ἴο σαγίτα. Οἵ. γν..--- 2 821] Μαγε οι. Ὁ9; 80 
Ἦρι. Ὅυ. βυργρεβίβ. ἰἢς ἰμϑογίοῃ οὗ Ὁ2.---Ἰρ Ἢ] ΟἿἹ]Ὺ ἰῃ Οὐ. οὗ Ες. 123, 
δ ΕΓα ἰεχί 15 ἀουδυ], Νουη-ζοστηϑ οσοὺγ ἰη 1: Κὶ. 65 ΕΖ. 73} 15, 4019, 

δυϊ αϑοτγὰ {1{||6 Βεῖρ, βασίὶν Ὀδοδυϑς οὗ ἰεχίυδὶ οοστιροη. Τδς (0]]. 
ψογὰ Βεγε ροΐηβ οἸθΑΥΪΎ ἴο ἰῃς ἀεδὶγοα σηδϑηϊηρ.---Ὁ.}}] Οοπησοίδα τ ἢ 

Α557. οίπξω ἔτοτη δσαμπαξι, " ὈΪηὰ ἔα51᾽ (Ζίταμιοση, ΚΑΤ᾽, ὁτο). 115, Ρδσ- 
Βαρβ, ἀπε ἴο ἱπῆμυδηςς οὗ ) ἱῃ ὉΝ)}} πθὶ' ὉΦ|, Κὸ 191, "πη ̓  -- Α58γ. 

σἱνιάπω (Ερι.)).---11. 02] Ὑ σίος ἴῃ [815 σεσβα, ΔΡΡΘΙΟΠΕΥ ἴἰο Ὀαΐδηος (ἢ ς 
ἀουδ]ς οοούττεπος π τ. 19.-ὐοθῇ] 9. χ,ο»)2 (( ὙΠΒΔΡΡΥ), Ριορδ- 
ΌΙΪΥ 81 ΕἾΤῸΣ ἔοσ «οὐ (6 ἀτγυμκοη᾽). Ὧχ. 2) ἢ... ΔῈ ἰμοχ- 

ῬΙἰςδ 016 ιβϑῖνε; οὐ. τ. "1196... ὝΒΕΓΕ 15 ΞΟΔΙΌΕΙΥ ΔΩΥ 6515 ἔον (Π6 σοηοσ- 
πᾳ “ταδγεβὶ μου δε" (ΒΏΒ. ς-. ν. ον). Ἐοσ ἴδε υϑὲ οὗ ἴῃς ἱπιρξ. ρΙυ8 
ἴἢ6 ῥχίς. ἴο Ὄεχρσθβ8 8 οοηῃπυΐϊηρ οοηάϊοη, ν. τ. 185. 5,.- -ποῦ}}}] Αἢ 
Ἔχϑοῖΐ ρβσδῖ]εὶ οὗ [15 ἰάϊοσα 15 οεἰϊεὰ ἔσομαι Ασ. ὉΥ Ηρι., νἱΖ. σεξέγα ἀϊαγδὲέ, 
1, “8 οονὸσ ψ8 ρυΐ ὕροῦ Βίτη,᾽ ἑ. 6. ἢς ϑιυοοηδα. ὠδ ὑπερεωραμένη; 
80 Ὁ Ἡ. Οτ. πρὸ) (ϑο Ὁτ. (ἢ), Ὁ.) οὐ πρῦν ΠΌ.--ῦ}» Ὁ} ΜΑῪ 6 ἀε- 
σῖνοά ΟἸἸΟΣ ἔσγομλ Ὁ ΟΓΥ ΠΡ; ἴδ κοὴ ὉΥ ἴῃς Μαβϑοσγεῖεβ ἔσομι ἰῃς ἰδίίοσ, 

6. ξ. 0, ἐχοερί ἰῃ 2 5. 2253, ῬΒΡΌ. ΡΙΌΡΔΟΙΥ ΑΕ οοηΐυ3ϑεβ ἵνὸ πογάβ 
ἔτοτα [686 ἴτνο σοοίβ; οὐ. δ18." 3999 δηἀ Βτοςκοϊπιδηη, Κεγρὶ. Ογαρε. ὃ τος. 
στε δηὰ ἴῃ σῖ, ἴξ 185 θεϊίζεσ οοηποοῖδα τὴ ΤΡ, “βοεκ στεΐξυρε᾽; οομέγα τι... 
4 στάσιν. Ἢ αμχϊϊίμρι. Οτ. Ὀ9Ὸ (9).---2.κ0}ὶ ὦ ρ].. ῷ Θ -- 2) ν5.- 
12. Ὀ2ΝΠ] (Ὁ -- γ}.--,ῦὉ} Εα. 9.5, ἔο!]ονίης Βυ.᾽8 βυρρεβίίοη οὗ 95 

(οη (ι. 4:2); 8ὸ Μασί, Νον.Κ, Ηρι., Κεηῖ, 2 θεΐῃρ ΨΕΓῪ εἷἶοβα ἴο Ὁ 

ἷῃ ἔοστῃ νγγβ8 ἀτορρϑὰ ΟΥ̓ ΒΑΡ ορτρΡὮΥ; ν. οὐ ΜΙ. 13.--- 0522] (0 σκοπούς; 
ΒΟΙΏΘ 1538. καρπούς. Ἠ ομπ ργοξεὶς δμὲ5.---18, ἼΩ»] Οτω., τὴ Μασί, 
88 ἃ τϊβρίοοά οοτγοσοη οὗ Ὁ; ἴῃ ν. 12; 5ο Νον κΚ ()).--οὐ)] ὦ ὦ -- 

"}}); 850. δρ.. Ἡἔρι. νονϑν, “ἸΠΟΥ Ὑ1]] ἀεβίτογ.᾽--πιρρ] Τα. Ομ. 85 ἃ οοσ- 
τυρὶ νατίδπς οὗ ’0).--ἼΣ ἍΝ] ΓΝ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΔΟΡΙΙΘ ἴο ἰδς τερσίου ὑπάοσ (ἢ ς 

οΟΠΌΟΪ οὗ ἃ 5βἰηρὶε ἴονσῃ (ς΄. : 5. 9". 5) 85 Ηδρ. τηδι πίδί 5 εσγε; δαΐϊ Ἔνθ 50 
ἰῃς τΒοΪς ἰδηὰ ταῖς 16}} θ6 βρόκϑη οὗ 885 θβεϊοηρίηρ ἰο Νίπονεδ, ἢ 6 σΔΡ- 

1ϊ4}.---ὐὙ 2] ΜΊςΒ. ὙΠ, “ἐδγ ἔυρινεβ8.᾽-14. 02 "κΝ3] Οὐ. Αβ8γ. ἐξ: α 

εγόδω (ΗΡρ(.), )ῃ Ἔχδεῖ εαυϊναϊεηϊ ἴῃ τηδδηΐησ. ΟΥ̓. "913; 80 Νοῦν, νδῃ ,., 

δικ.; οἱ. Ζε. 1ο".-- ὉΠ] (Ὁ ἐν ἀχύροις.---12 Ὁ] ΟἿΙΪΥ ἰῃ 2 5. 123 (01.); ἰπ 
]ς. 43", 1 ἰοχὶ 15 οοτϊτεςῖ, "Ὃ 845 ἃ ΏΟΪΙ αἰεγεης βεηβε. Ἡοῆτδηη, 
ΖΑ͂ ΡΥ. 11, ς3-ὮΩΦ} (σ΄. Ὅτ. Ηοδ. Τ εχ οἵ Βοοῖς οἵ ϑανεμεῖ, 226 7.), ἈΔ5 τηδ8 
[ἢ τησδηΐηρ “τὶς κ- του ἀ᾽ δἰπγοβῖ σοσίδίη, βδονίηρ (1) ἰμδι ἰῃ Ροϑι- ΒΡ. 
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Ἡδδ. ἴε ἀοδίσηδίεθ ὈΥΪΌΔΑΣΙΪ ἃ Ὀτὶςϊκ-του ἃ δηὰ ἴθδη τΐηρθ οὗ ἰδ6 
ΒΔΙΏ6 ΓΟΟΙΔΩΖΌΪΑΥ 5ΠΔΡς, 6. ρ. ἀοοτ-ἔγδιηθβ; (2) ἰδδὲ [6 βδιὴς ἐπνοίοϊ ἃ 

υδᾶρὲ Ἑμασδοίεσ5οβ ἴῃ6 ΑΥ. δπὰ ὅ5γχ. »ἶδαη. Τα 5Ξεςοη ΔΙ  τρσδηΐϊπς 
ΔΌΡΙΙ65 ἴῃ 76. 43.:ἰ Ὑδα τεπάογίηρ Ὁσίοῖ- 1] οὗ ἴῃς ΦΑΣΙ ΟΣ ἰγδη5]4- 

ἴοτβ 5 ουὶΐϊ οὗ [δε αυεπίοη. Ηδρ. βυχρεβὶβ “Ὀσίοῖς 41}, τ δῖος ἢ 15. Ρος- 
δῖ 016 ἰῃ 76. 43᾽ (ἰδουρ 1655 531 0]6 ἴὩδη “οουσί᾽ οὐ “βαυδιε᾽), Ὀυϊ ἷ5 
Ὁ5Δ0Ϊ6 Βοτα οἠἱγ ἱξ ἰἢς ΗἱρΡΏ. οὗ 'π θὲ εδδηρεά ἴο ἃ Ρ᾽᾽ εἰ, γίεἸἀϊης “τερϑὶγ 
ἴδε ν8}}. (ὦ ὑπὲρ πλίνθον -- π))}. ὦ ἐδγ δι αϊηρ. Ἢ ἰαίεγεε. ὁ 
1λοδιοδο (“Ῥσοπιΐίβε᾽), ὑσοῦθδῦϊυ δῇ οστοὸσς ἔος [.λ:οδνλο (“τὶς κ- του); 
80 ὅ6Ὁ., 2011. Βεγηβίείη. Ηδρ. 1)252.---1δ, ὉΨ] Αμαϊηβί ᾿διωροσαὶ βεῆϑβς, 
υν. ποῖα ου ΖΡ. 1:4. Ἡρῖ, Ὁ) ΟΥ 02).---ῦνο Ἴ"9Κ0] Οσα. οὔ. 42 δηά {γ᾿ 
ὩΣ ΝΣ ἴο ὮΚο 15 ρἷδοθσ. Ὦᾳ. δῃὰ Κοπὶ οτι. 52 δηά οοπησςί ΓΠ Ἡ 1} ΡΓο- 
οςδάϊηρ νι 85 βυδὴ].. Εἰς] (5.1. 1903, Ρρ. 1:66 Χ), πρὉ}} 728): (σ΄. 
Αββγ. ἀαϊαῤίωε, “Ὀαιι|6- χε); 80 Νον.», Κα. (ἢ). Ηδ]. πῦρ ὅκπ.-- 
Ἴ23.,5] Εα. υἸ2 255, τ ἢ ϑοπια σ58. οὗ Κοηη.; 80  ε., Νον.», Οογίξω. 

Μασί, νδῃ Η., ϑ8ι:ζ.. ὦ καὶ βαρυνθήσει; (ΛΈΩ -θήσῃ. ὦ δεζαμεε ἐδοις καςί 

ἡπογεαδεά, ΟὐὙτὰ. ΣΤ, ΟΥσ. ὨΊ23ΌΣ; 80 Εδρ.. ἘΕϊδθάδὶ (ἰ. ς.), ὭγΑ, 
Νον." ρῃ. Ευδ. ΟΟΚ. ΧΙ, 459) οπι. 85 νατίδῃηί. νδῃ Η. ὑΓΣ, 

Ηρὲε. "3 5. πο 220 5] Φὦ Ομ. 1815 δηὰ [0]1. νοσὰ (δο Νον., Ηδ].); θυῖ 

ἩΡ. 23, 62, 87, ΟἹ, 147, 310, ΘΗ δηὰ 33 ανε πληθύνθητ ιὡς βροῦχος. ὦ 
απὰ δαςί δεσοιμδ πμριέγομδ. Οὐτὸ. οἵω. 85 ναγίδηῖϊ, Οἵ. γ, Ευδ. 

(. 5.) τφϑι, Εδρ. γλϑσπ, Τα. δ23 7 .-π 5] Τὸ ὃς ἌΚεη, σψ ἢ 

Ὠ1.Β. ι26. ἔτοτῃι 2Ἴν (οὐ. Α85γ. δρέδι,, δγίδω, ὀγίδώ, “ἃ Ξσ'ττάττὴ οἵ Ἰοσυβίβ)) 

σῖἢ ποχηΐηδὶ δθῆχ, σαί βου ἴδη ἔσοσῃ 33, τ ΜΚ ρσοβξί μεῖς. Ὁ. Ἰοἱῃ5 "ΝΜ 

τὶ τβί νοσά οἔ ν. 14.--16. γ2Π] Κά. ν}γ5, στὰ  ε., Νον., ΟΑϑια., 

Μασί, Ηδ]., Ὧσ., δκ., Κδυ.; ᾧ"(. Νενν. τ 3 π,, ϑοῖὴς 1155. οὗ Κεπη. 

ΤΣ, Πα. ΠΓΙΔΎ.---Ἴ 2] ὦ τὰς ἐμπορίας σον. Ἢ ποροιἑαίίοπες ἐμάς. 

Κτα. Ἴ:25, ΓΙΔΥ πιεσοοπασίεβ.᾽ Ὅα. 29..-- Γ 22.900] Ὁ. ἼΦΘΠ 2}. 

--ΡὦΘοθἥρ] Οσ. ρ. Ο68. (Τ λεξαιμγμδ) εἰ αἱ. οοηποοῖ τὴ ρρο, “ἴο ἴδῃ, 
Ἰοκ᾽; δαὶ Ἐρρι.᾽ 8 ῬΡσόροϑδὶ ἰο δ} ἴξ σῇ ΑΣ. τοαίαφα, ψὨΐςΒ ἀεηοῖςβ 8 
“Ἰεδρίηρ ψαϊτ᾽ οὗ τς σδηλοὶ, 86οσηβ θεϊεγ; “" 15 ὈδοΟΙΠ165 “186 ἰεδροσ."-- 
ὉΦ0] ὦ ὥρμησεν. Ἐπ. ΟΟΚ. ΧΙ, 459), δ, ᾿δηοίηϊεσ.᾽ Οτ. φῷ, "Βγ- 

ἴηᾳ.᾽᾿---ἢ}} ὦ ἐξεπετάσθη. ἘῸΡ. (. 4.), ἡ, 'δῃὰ σοηίατεν. δὴ Η. 
ἡ .- 17. γ}}0] Ὁ. ἢ. ἀΐγένιδης; Οα68. 155, γε. οοππδοῖβ τ] Ὕρν, 
“Ῥαβίασα,᾽ 848 ἃ Ὀγ-ΐοστη; δαὶ ἴΠοσς 8 Ὡ0 δ45:5 ἰῃ [86 Ῥᾶγσδ]16] ἰεσωιβ 59 
δηἃ ἼΦΡ5 ἴοσ βΙ ρΡροβίηβ δῺΥ σου! διηρίυουϑβ δορὶ μοὶ Βοσο. ΝΙῸΣ 5 ἴΒεσε ΔΗ͂ 
ΔΠΔΙΊΟΩΥ ἰῃ Ηδῦ. ἔοσς [86 ᾿ἱηαεοῦδηρο οὗ Ὁ δῃά 1, ἄνθη ἰδουσῃ ΕΠ}. ἀοε8 
γ ε]ὰ »πμαρδεγ. ἮΤρι. σχρίδἴηϑ ἰΐ δδ ὑσχίς. Ρ᾽᾽ 6] οὗ Αβϑευ. μαζξάγω, "ἴο οσυγες, 
ἐχεοσγαία, νἱζ. ἼηΣ, ΓἸὮΥ ἀχογοῖδιβ." Ζίσωσημθσῃ οοπηθςίβ ἰἃ τ ἢ Α55γ. 

0 5507μ -- γιαπξαγω, “πυλταὰ᾽; Ὀυμϊ νὰ 8ῃου]ὰ ποῖ ὄἜἐχρεςοῖ βυς ἢ ἃ Βδγ- 

ἰοηΐδῃ 506} 1 ας ἴθ Ναυαθ. ΤῊΣ τοηδοσίης σίνεη δῦονςε σδῖκο8 0 δἵ- 

ἰοετηρὶ ἴο θὲ δρεςίβο, Ὀυϊ 5 θαϑβεὰ ὕροὴ {πὸ ζέπογαὶ 5εηβε οὗ ἰδς Ηεῦ. 
ὋΣ δηά ὕροη (ες σε] -Κηονντι Ρσεαοπιίηδηος οὗ 1ῃ6 ἰδ ρ]ε Πἰοσασο ἢ 65 

ἷη Α5ϑγ.. Ἦ ομείοάες ἐμ. (Ὁ ἐμν Νι αεῖγἠμες (οσ σομδεογα θα οπ65). (Ὅ᾽ 8 
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ἐξήλατο 5661} ἴο Ὀ6 ἃ Ξεςοηἃ σεηδεσίης οὗ 9} (ν. 16), "Ὃ θεΐηρ ραβϑεά οὐὸσ 
ἴῃ δἰεηςς δ8 ὑπκηόνῃ (ϑίεϊ.). Εὖ}. ((. 4.) ἼΣΥΠ)9, “ὮΥ ταεαϑυσίηρ- 

εἰεσῖκα᾽᾽ (δὴ Αδεγ. ἰοδῃ-νοσα, οἰβεσνγῖβε ἀπκηοῦση). Οτ. ἡ}, “ἸὮΥ 

Ῥείηοςβ.᾽ Ηδρ. Ἴ2 ΨῸ ὍΣ), “ὮΥ τῖχοα τυ τυ δ βίασίβ ὉΡ ἴῃ ἰεττοσ.᾽ 
Κδ. 1, ἱ, φο ἼλἼ0; 80 Ὧγ. (Ὁ).---Ἴ θη 9}] ΤΈΘ Ροϊπύπα "Ὁ ἱπ 76. 515 
5 ΟἿΪΥ 84 αἰδϊεςίαὶ ναϊδύοη; [86 πλοσε ποσσὶ ροϊπὕης, ἰξ τεϊδίεὰ ἴο 
Α55Υ. ἀμῥξαγγω, πουϊὰ Ὀε ρθῶ. Νό. ΖΟΟ. ΧΙ, γ32, ἀδοίαγεβ (86 σεΐδ- 

ἄοῃ ἴο ἀμῥξαγγω 5 1 10]ς Βετγα, Ὀὰϊ τ ΒΟΙῚῪ υηϑυϊεά ἴο 76. «137, Ὑ15 ἰδ ἴεΣ 
νίονν ἰ5 Ποσίδ ΠΥ 5} 8806, ἱξ [Ὡς ψνοσγὰ σηιϑὶ Ὀ6 ςοηβηοά ἴο [86 ΠΑΙΤΟΥ͂ 
56η56 οὗ “5οσῖδε᾽; Ὀυϊ [Π]5 15 ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΤΥ ἰῃ Υἱὸν οὗ [Ὡς ΗδςΌ. δηδιορὶοβ 
δηὰ οὗ [86 ᾿ἱηθυσηα!)! Ροκϊοη οὗ (Ὡς ἀμρξαγγω ἴῃ ἴῃς Το]-εἰ-ΑἸάσηδ ἰεἰ- 
ἴεγ5 (υ. 5.); ο΄. Ὠ]. Ηεόνειυ ζαπρμαρε, 14. Ἐὸοτ ἴδε Ἰηἰεσοβδηρε οἵ 'ἀ᾽ δηὰ 

“᾿, ο΄. ἴῃς ϑαῦδεδῃ ηῦ, “ἰδ 0]εῖ,᾽ ἰῃ ΟἸαϑοσ, :ος3 (υ. Ἡοσωπ,εῖ, 44 μα ζ6 

ωπὰ Αὐλαμαϊμηρεη, τ41; Ζιίτητηοσι, ΚΑΤ.3, 400). ὦ ὁ συμμικτός σου͵ ρετ- 

δαρβ, κε ἘΠ εἰ ῥαγυιδὲ ἐμΐ͵, Ὀαβεα Ὡροη ἰδς ἄγϑί 5}1}140]6 ηϑ, [Π6 τὸ- 
τηδί πος θείης υηκηοόνῃ. (ᾧ αμὰ ἐδοξε ἐπαξ εἰγέυε 70γ ἐμδόθ. ἘΪΔΡ. οὐχ. 
8ἃ8 β'ο55β. Ηρῖ. ἡ" Ἴορθ).---"}) 32] Ἐπ. "25, οἵχ. 2) 85 αἰξίοῃ. νἱτ 

4, ὡς ἀκρίς; 50 ὦ δηὰ Οτε., Νεν., ὟΥε., Τδν.(ῦ), υν., Νον., Ηδρ., 
Μασ, Ηδὶ., Ὧσ., νδη Η,, δ8.Ἁ., Και.. Ἡρΐῖ. οπλ 3. ὅσ. "2.9 30. 

2 5 ἄπι; ᾿ΔΚοὴ ὉΥ͂ ἰδ ΘΑΙΙΘΣ σΟτση, 85 δη ἰηἰδηβίνα χοηϊένο, τησδηϊην 

“ἴδς ρτεαῖ ἰοςιι3ι᾽; 5ο Οσ.. Οὐ σοοί-τροδηΐης οὗ 2), νυ. Ἡ.ΛΗ. τὲς, οἵ. 
Βαγίῃ, ΝΒ. "ὴν,͵. Βτσοοκοίηιδηη, Μεγρὶ. γα. 1, Ὁ. 412, ἀεγίνοβ ἱξ ἔσζογα 
ἴῃ τεϊαϊοαὰ σοοῖ 2, στ [ῃς ποπηῖηδὶ δῇχ "ς.---))] Οὐ ἐπιβεβηκυῖα. 

στ. π)ησ; 80 Πυ..---τοῦΡυ 02] ὟΝ δ. Ὁ Ῥ2(0); 50 ρὲ... Βαὶ (88 ςδηρε 

ἰδ ὈΠΗΘΟΟΒΒΘΔΙΥ; (6 ὈὮΓΑΘΕ ΓΕΓΌΓΒ ἴῃ ῬΓ. 2:39, [{ Ιηδδῃ8 ποῖ ΠΊΕΓΕΙΥ͂ 

ἢ ἴδ6 οο0] οὗ ἴδε ἀδγ,᾽ Ὀυϊ “οῃ 8 οοἱά ἀαγ᾽ οἵ “Ϊῃ οοἱά ᾿τεδίδοσ."-- 
ΓΥΛ2] Οὔ 88..---αῦν ὙὙ0} Νον,. κὶ γΎχῦγ; 80 Ηδρ., Μαζί, νδὴ Η., διΚ., 

Καυ.; ο΄. Υ»ε.. ἩΗρίὶ. οἱ. 85 μῖοβϑβ. Τῆς ἔοστῃ 8 Ρο. Ρΐ. δςῖἷνςε; ο΄, 814. 
418, ΤΈΣ οἴδηρε ἴο Ρ]. 8 Ὀπηδοσββαυ; ἴδε 58. οὗ ρῦν, ΠΝ, 20, (ῆἢς 
οοἸϊεςἄνε πουη8, ρσενδὶ}5 ονεσ δα Ὁ]. ὑσίς. Ὡς ἢ 15 ἠοῖ ἴῃ οεἶοβα ὑσοχίσοϊ τυ. 

--Ὁ} Φ ἔγνω.--- 0 Ὁ] Νον. ὈθΡο; 890 Ηδρ. δ αἱ..---ὉΝ] Βα. 7", 
ἢ Ὁα., δηά τσ. το Ὀερίπηϊης οὗ ν. 12. Ἐὸσ οοηξυβίοη οὗ 9 δηἀ Ὁ, νυ. οῃ 

Μὶ. 2. Ἐοσ Ἴν υἱῖδ τῆς ρέ,, ν. 2 5. “1976. 25} οἵδ, οὐ, Ἄν, 1.8. χσἱ δ! 41. 3, 

(ὁ οὐαὶ αὐτοῖΣ. Ατη. ΟἿ. 85 α'οββ; 80 Ηδρ., ρὲ. Οσ. νδικ; 50 Ηδὶ.. 
Μασί, 12. "κπ; δὸ Νον.Κ, 5ιΚ., Κεηι.---18.. ν2] ὦ ἐνύσταξαν. ΟΒ. 10).--- 
Ἵ}.] Ἀά. τ}]9 δηὰ ἴδε [0]]. δυβῆχεβ ἰῃ ἴῃς ἔδι., βίηςς ἴῃς δα ἄγδβς ἴδι5 [ἃ Σ 
δ25 Ὀδεη ἴο ἴδε εἱῖγ οὗ Νίηενε; 8ὸ Ασῃ., Μαγ, ἤδρ., Νον.Κ, Ηρι,, δικ., 

Καυ., Κοηϊ.--ὐ]ο] ἘΔ. τ20.; 90 ἾΝε., Οοσῖ, σάϑι., Ηδ])., Ὅσ., Ηρι., 

5., Κοηῖ, θυ... ΟΦ ἐκοίμισεν, 8 “Κίηρ οὗ Α55γ.᾽ 85 15 σι ]. ὦ ἰ58 

80 αὐαναγα μετὰ (δαὶ Ηλρ. βδσγεναν βυσχηΐδοβ (μδὲ "Κίης οὗ Α38γ.᾽ νγὰ8 
ἰμβοσίθα ἰδίδγ ἰητο 5 ἰεχὶ, ἴῃς οτ χίηδὶ τεηεσίησ μβανίης Ὀδδη βουλοίΐην 
'ἶκε ἐκοιμήθησαν οἱ δυνάσται σου. Ἰοιμίζω ᾿5 506 }}}γ ἴῃς ἐαυϊναϊεηξ οὗ 

8Ο0Π16 ἴογῃ οὗ 35Φ, Ὁ Οἢ 15 8150 τεπογεα πιυ σῇ τογὲ ἔγοαυς γ ὃν τῆς 
τεϊδίοὰ νῦ. κοιμάω. [Ιη Τὰ. τόϊ3, βονγενεσ, κοιμάζω τορταβοηῖ ἴῃς Ρ᾽᾽ε] οὗ 
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1Φ᾽ δπὰ κοιμάω τεηδτ5 ἴδ βατῖδ Ὁ. βενογαὶ τπθ8. Οη (ἢ ὙΠοΪο, Ὀγεῖ- 
Ἔσοῆςα ΒοΓα πγιϑ δα σίνεῃ ἴο 15. ὙΒε ἱτηρέ. 1)" θεΐτσεεῃ ἴδ ς ἔτνο ρῥΐί5. ἰ8 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ο836 ὉΠ01.5018].---Ἴ Ὁ Κ] (Ὁ ἐδ πεὶρλδοινς.---Ὑ0}} ἘΔ, τχρ); δὸ Οσ., 

ΒΏΒ., Ηδὶ]., Ὁσ. Νον.Κ, ρει, δ8κ., Κδυ.. ὦ ἀπῆρεν. Ἦ ἰαϊίαυνΐβ. ἸΦΟΣῚΒ 

ἅπ.; ςοηπεςου τὶ Φρ, “5Κὶρ δρουῖ, 15 ῬΡοββξῖδὶς, θυ ΒΑσαὶγ 5 0 ]6 ἱπ 

(815 οοηΐοχέ, ὅ:υ7χσ. δῃὰ Ασϑῃι. ΦΊυ, ᾿σεσηδίη Ὀθδἰηά,᾽ 15 1ῈΠῸ θεῖίεσ. Οὐ. 
1 Κ. 22:7,-.-:.19. 572] Κα. πῇ), νὰ ὦ, ἴασις; δο ᾽ε., Ὧτς., Νον.Κ, 

Ηρῖ., Καυ.. (ὦ ομδὸ τυῆδοὸ ργίδενες; 8ο ἃ. Ἡ οὔδοιγα. "2138 ἅπ.; ἴδ ΟὨΪΥ 
ταθδηΐηρβ οδίδί δ ]ς ἔσομι [ἢ 15 τοοῖ ἃσο "ἰπηηθ658᾽ δηἃ "αυσηςΒΐηρ,᾽ πεἰ- 

(ες οὗ ψἘΣΟΒ 'θ. ΔρΡΡ] δ ]6 ἴο ἃ σουπὰ (οομέγα γα Η.). Ἐὸοσ 3), νυ. ῬῚ. 

175 δὰ, 85 ἃ νῦ., Ηο. ς:2.---ῦγ}} ὦ ἐφλέγμανεν.----ὉὉΓ] ὦ διὰ παντός.--- 
Ατἰοστρῖβ Βανα Ὀδοη τηδάςδ ἴο σέρσονα Ὡροῖὰ ἴδ6 ογάοσ οὗ νν. 11-19; δ σ. 
Ἡρί,, 11. 14.188. 186.12. 12. 18. 10. ΘΊΚ, 11. 12. 1.8. 1646..13. 18. 166. 17:19. 811]. Ὁ, 

του ]ὰ ρὑἷδος 13. δεΐτδοη 166 δηὰ 180 Δηξ αἸῸΡ 175 85 8 οἶοββ. ΤΈς ἴτ)» 
Ῥσονεσηθηῖ 18 δατσά ἰο ἀΐβοονεσ. ΕῸΣ ὄχβιῖΏρῖο, ᾿ ΖΟ]Π]ον5 11 ηο Ὀεϊίες ἴΠΔῈ 
12 (οε5, 8116 (ἃς ἔδοὶ (δι ῬοΙ᾿ τροηοῃ " Ὑ20 ἰβ ἃ ΨΕΙ ἱηδυβιοϊοης 

ΤΕαΔβΟοη ἔοσ Ὀσίηρίης 12 δηὰ 14 ἰηΐϊο ἠυχίαροαϊοη. 44{΄5 ροαϊἴοη ἔος 135 
οουἹά ποῖ νὰ] 6 ἱτωρσονεά, οουβςυης 88 ᾽ξ ἀος8 8 ῬΣΌΡΕΣ οἰ ΠΑΣ. 
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ΙΝΤΚΟὈΌΟΤΙΟΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΒΘΗΙΡ ΑΝῸ ῬΑΤΕ. 

ἩΪ Β(ΟΥΥ δηὰ ἰγδαϊ οι σῖνα 0.8 πο το 4 0]6 ἰδοΐβ 858 ἴο [866 ῬΘΓΒΟΙ- 
Δ οΥ ρὲ οὗ ΗΔ ΑΚΚΟΚ, 80 (δαὶ ψὰ ἀγὲ ἰεΐζ ΘΑ ΌΓΕΙΥ ἴο 1πίοσηδὶ 
ανϊάδηςα ἴοσ ΟἿἿΓ σοποϊυϑίοηβ. Ῥείβεσ, Μψγ74., νἱῖϊϊ, Ρ. 5 54., σοῃ- 
ποοῖβ ἢϊ8 πϑῖὴθ ψΠῚῈ Αβϑυσίδη μαρηδαζμξμ, Ἰδτλδ οὗ ἃ ζᾶσάδῃ ρ]δηΐ, 
διηα δη45 ἰῃ ἢΪ5 τι1ι86 οὗ ψοσὰβ ἰῃ “ἢ ονϊάθβηος ἰμδὶ Β6 νγὰ8 ἰγαϊποὰ δἱ 
ΝΊΝΟΝ ἢ ἴῃ Αβϑυσίδῃ ἰθασηηρ, ῬΟΓΠΔΡ5 ἃ οδρᾶνα ῥσίηςε; μυΐ (ἢ18 
δ Ῥυγα ἐαρίηΔΠοη.  ε ΟὨΪΥ Κηον ἰῃδὲ (πε ῬοΟΚ, 5:05. {14} 
8ἃ8 Ἧα ἢδνα ἰΐ, 8 σοτῃηροβθα ΟΥΓ σοσαρ δ α ΘΑΓΥ ἐΠΟΌΡὮ ἴο ἴοστῃ ἃ 
Ρατί οὗ ἴῃς βεοοῃμαὰ ςο]]δοοηῃ οὗ βδοσεὰ ὑσὶ ηρβ, ο41εὰ 7Τῆὲε 
Ῥγορῤπείς, δῃιᾷὰ ἰῃδῇ 1 δηιεάαίοα (ῃ6 εὐϊηρ οὗ (δε ΗἩδρίορταρΒδ. 

Τῆε [διγὰ οὨδρίεσ 15 ἱμαϊοδίοα Ὀγ 115 {6 πὰ 1185 οοἸορῆοῃ, 85 γ6]] 
85 Ὁγ 115 σδασγδοίεσ δηᾶ ὈῪ ἃ ραβϑᾶρὲ ἀπρ]οδίοα ἴῃ 5. 77, ἴο θὲ ἃ 
Ρϑδῖπι, ὑρεγῇδρϑ ἰδίζθῃ ἔγοσωῃ ἃ ρβ881τ-Ῥ ΌΚ, δα ἀοεβ ποῖ ἄρρθᾶγ ἴο 
Β6 φϑῃθίοδ!ν οοηπεοίεα ψΠ 1} ἴΠ6 ἢγϑὲ ὑνο οδαρίεγβ, δἰ που 85- 
βἰσμιοὰ Υ (δε εαϊΐος ἰο (ῃ6 βᾶτηθ δυΐμοσ. ὙΒῸῈ υ86 οὗ ΠῚ ἴῃ 
4} δῃὰ οὗ ΠΙΦΌῸ ἴοσ [5γδ6] ἴῃ 412, δῃηὰ [6 δἰτηοβί ἰοίδὶ 1οββ οἵ (88 
ΔΙΈςΙο, ἄγε τηθη οηδα Ὁ Βυαάς 45 ὑσγοοίβ οὗ ἃ ἰδία ογὔἱρίῃβ. Ὑἢς 
οὨϊεῖ αἰ ΒΠου ΠΥ ἴῃ ἴῃς βίαν οὗ ΗΑ ΑΚΚυκ 15 ἰουπὰ ἰῃ (Ὠ6 φυεϑάοῃ, 
Ὗο ἃγὲ (δε ““στοῃρ-οεγβ,᾽ [86 Ὁ Π212 δραϊηϑὶ ψῇοσῃ ἴΠ6 ρῥγορἢ- 
ΘΕΟΥ͂ 5 αἀἰγεοίο [Ι{ 8 ἀἰβ ΠΟΥ 5βιαιεαὰ ἴῃ δ  τμ4ι (δ6 ΓΒΑ]άε- 
85 Μ11} 6 0 ΟΠ Θ( 45 ὙΔΏν Θ᾽ 5 Σ ] 156Γ5 οὗ οοστεσὔοῃ. ΤᾺ 8 
Ρυῖ5 [με ἀδίε οὗ [15 ῬΡαβϑαρὲ δ ἃ {Ππ|6 5 οσ ]ν Βεΐοσγε ἴμ6 οδρίαυγε οὗ 
7ογυβαίεσα ὈΥ ΝεΡυςοΒδάποζΖΖζαγ, δηά ἴῃ (μὲ τεῖσῃ οὐ 76 οἱ αἸκ  ηλ. 
Νο οἷδεσ ἀδίβ οδῃ δῈ ρίνϑῃ ἴο ἴῃ 686 νϑῖῖβοϑ, ὉΠ|655 σῦ θὲ σεραγάβὰ 
8ἃ8 ἃ ἀταγηδίς γεργεβεῃίδομ οὗ Δπ δαγ!οσ αἰνίπε ᾿πίογροϑ ΠΟ. ἴοσγ 

Ρυμιϑηταθηί, Βαϊ 751 85 ρ]αίηἶν 1Ἶ2.-229 γγὰ8 τὶ 6 δἰΐεσ [με σᾶρ- 
ἴυτε οὗ 7εγιιβαῖθτι, 8116 (ῃ6 7ετν8 εσα ὑμᾶσ [μ6 γοῖκα οὗ ἃ ἴογ- 
εἶγῃ ΟΡΡγεϑϑοσ. [ἾΪὴ τὐ ἴδε ὈΣΠΣΔῚΣ τεσ ἴο ῬῈ ῥυηβῃθα Ὀγ (ῃ6 

3 
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ςουΐηρ οὗ (6 Ομδίἀδϑδῃβ; ἴῃ τἶῷ (ΠΟῪ τὰ ἴΠ6 ἰογεῖρτι δηὰ ἰάοἶδ- 
ἴΓΟῸΒ ΟΡΡΓΘΟΒΞΟΥΒ {ΒΘ 56 Ϊν68. 

ΤῊΪ58 ἱποοηϑβίβϑίθ μου 888 6 ϑοσῆβ βοβ οἶδγβϑ, ἃ5 Οἱ θβεργοομί δηὰ 
ΝΕ ΙΒαυβοι, ἰο ἴσον ουὖἱ 1Ὁ 2 85 δὴ δι οῦ ρῥσορβεῖς ἔγαστηθηΐξ 
ΨΨὮΙΟΣ 45 θδθὴ ἱπιγυ δα Βογο; 16 Βυάάε ρυῖ8 ἰἱ αἴίον χ. Επνα]ὰ 
τορᾶγὰβ ἴῃς ῥγεϑεπὶ Ἵγάοσ ἃ5 οοϊτοοῖΐ δπὰ δε ἰοχί ζεηυΐηα ὉΡ ἴο 2ὅ. 
Βιάᾶάε οὔεγβ ἃ εὐγίοι8 Ἔχρδηδοη, βιρροβίηρς ἰμδἱ ΗΔΡΑΚΚυκ᾽᾿β 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ 15 αἰγεςίεα ἀραϊηδί (ῃ6 Αϑϑυγίδῃβ οὗ 7ο5] 4} 8 Πτηθ, ΏΟ 

ἃγε δροιυῖ ἴο ΡῈ ρυῃιβῃοα ὈΥ (Πε ΒΑΡΎ ]ΟΙ 8}8. 
ΤΕ ἰδησυάᾶρε οἱ οοτϊηρίδιηΐ ἴῃ 1ἷ Ὁ τηδῖ65 0 τηθμοῃ οἱ ἃ 

ἰογεῖσῃ ἱπνδάεγ. ὙΠεγα ἃγὲ ΡΈΟρΡὶῈ σα ΠὙ οὐ ὉΘΓΠ υἱοίεποε, ἸῚνξ 
τὐγοηρ, ὍΘ ἰγομδῖε, ἼΦ ῥδαρε, Ὁ οἰγένε, διὰ ΠΤ ουνεμδοη. 
ΑΒ ἃ γεϑὶ (6 ΠΏ “στ 18 Ργαϊγϑεά δηὰ ΘΦΘ 7μδέΐοε [41]5. 
1 ἰ5 ἴῃ (15 ψὰὺ ἰδὲ ἡδνε ὀρργεβϑϑίοῃ δῃά ποῖ ἃ ἰοσγεῖψῃ ᾿νοῦ 
σψουὰ ΡῈ ἀδβοσ θεά. ὙΒΕΩ ἔο]]οννβ ἴῃ νν. δ" 4 ἀδβοσρῆοη οὗ (δε 
ΟΒα]ἄθδῃβ ψῇοβε ἱπνδϑῖοη ψουὰ θὲ ἃ ρυηϑῆτηδηΐ [ΟΣ 50 ΓΟ ἢ 51η5. 

ΤΟ ἰγδηβϑιοη ἔγοσῃ ἴῃ σοπιρ δίηΐ οὗἨ ἴῃς ῥγορδεῖ ἰο Ὑδῆνεἢ 8 
ΔΏΞΒΨΕΓΙ 15 ποῖ Ὁηυ508}}ν ΔΡσυρί, ΔΙ Πουρἢ (Β6 Ἰαἰίογ 845 Ὡ0 βυςἢ 

ἔοσταδὶ ἱηἰγοάποοι 85 ἰῃ ἢ. ὙΔΆΘΒ 5 ΔΉΒΤΟΣ 15 δ ἀγεβθοα ἴὸ 
[86 ὩΣ (5122) γδο «οὐἱ πο δοϊίσυε 1ἴ, ἂἃῃι Ἔχργεβϑϑίοῃ Ὡδίι- 

ΓΑΙ ΔΡΡΙΊΟΔΡΪΕ ἴο ἴᾷοϑα ψο δᾶνα βοῖὴθ [8118 ἴῃ Ὑδσεῃ. [Ιἢ 
ν. δ (ὃς (Βαϊ άδθδῃβ δὲ δρουῖξ ἴο ΡῈ σαϊβεὰ ὑᾧρ; Ὀυΐ (ΕΥ̓ ἃγὰ ψ]} 
Κηονσι δηα νν6}}] σμδγζγαςίοσιϑβεά. ὙὙΏΟΥ μανε Ῥθθὴ ἱῃ (Π6 Παρὶξϊ οἵ 

σαι μογίηρς οδρῆναβ (ν. ἡ δηἀ σοπαυογίηρ οἰ 658 (ν.᾽. ὙΒογε ἰ8 
ΠΟ ἰμίογῃδὶ σοᾶϑοῃ ἴοσ βερδγαίηρ νν.  “ ἴτοτῃ νν. Ὁ. ὙῈΘ οτπη68 
οἵ (δε ψιἱοκοὰ 7ενν (νν. 3: 5) ἅτε ἴο θὲ ρυμίβῃβα ὈΥ ἴδε ἱπιρθηάϊηρς 
δἰίδοκ οὗ (ἢ (Βαϊ άδθδῃβ (ν.. ὙΤε ἔπης 15 Ραΐνγθοῃ ἴἢ6 Ὀα(ε οἵ 
Οδγοδειη βῆ, όος Β.6., δηὰ (6 ἢγϑί (αρανν, 597 Β.6., δῃηᾶ 50 

δροιΐ ὅοο Β.6., οὐ ἀυσηρ [δ6 Γεῖρη οἱ 76 μοὶ πλ, Ὁ}1655 (Κ ΘΠ 6) 

ψῈ ἰΔΚε νν. Ὁ“ ἃ5 το δἰΐεσ (ῃ6 ἐνεηΐ ἀγαιηδίςδ!ν ἀεβορεά 
ἃ5 ἴστε. ΤὨὰ5 ἴᾶγ ποίῃιηρ ᾿Π1Ρ1165 ἃ σομα! οη οὗ σΔΡΕνΙΥ. 

Ιη 1ἴ5.17 [ἢ6 οομαϊοι ομδηρεβ. ΤΕ ΟρΡργαββίοῃϑ οἱ (6 σἱοκοὰ 
765 ἅγὰ ἰογροίίθῃ, δηά (ῃ6 σοι ρ δἱηΐ 15 ἀραϊηϑί (Ὡς ἱηνδάεγ, νΒῸ 

δαίῃογϑ σδρῦνεαβ κα ὅ5η65 ἴῃ ἃ πεῖ. ΤὮ5 τηυβί ἢᾶνα Ῥδδὴ ψτῖϊ- 
ἴδῃ δἔΐζεγ ἴῃς γβί (δράνιιυ. ὕεγε [ῃε ἰδϑὲ Βδ]ῇ οὗ ν. 2 ρεηυΐπα ἰξ 
νοῦ] οἰ ϑεὶν σοηποςοῖ (ἢ6 βεσοπα σοταρ διπὶ ἢ ἴμ6 ῥγεσεάϊηρς 
ν ἢ; Βυῖ 1 15 ουΐ οὗ Ρἶδοο, δϑννεσηρ ἃ φυοϑίοη δϑκεὰ ἴῃ (ἢ ποχὶ 
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γεῖβο. ὙΒῈ ἸΌΝ “||. Οοᾶ, οὗ ν.132, Βονγενοσ, ββοωβ ἴο γεΐῖοσ βδςκ 

ἴο (δὲ ΠῚ λὲς γοά οἱ ν." ὈΥ ᾿ΑΥ οὗ ςοπίταβί; δῃὰ (με Ὁ) 
γόης, ὙΡᾺ ευἱοκοά, ὈΝῪΣ τἱρλίδοις, διὰ Ὁ ευΐϊ-ἄοεγς οἵ ν. ἢ 
ΒΘΟΙῺ 8 ΘΟἢΟ οὗ ΟΟΥΓΕΒΡΟΠΟΩΣ ΜΟΣα5. ἴῃ νν. ὅδ; δπὰ (ἢδ βδοσί- 
Βς68 οὗ ν. 5 5δϑῖὰ ἴο σεΐεσ ἰο (6 βϑδουῆοεβϑ ὙὮΙΟΒ δῃ ἐπε ἀδί 0 
Βηἀβ ἴῃ ν. ὦ. Βυϊ ἴΠ6 ευὐοκεά οη6 οἵ νν. ᾿6 715 ἃ ἰογεῖρτι ἱπνδάσγ, 
ἃ ἀἰεγεμΐ ρούβοη ἔγοτῃ (6 σψίοκοα οἠδ οὗ νν. 13. 

ΤΙῃ [πε γερὶγ οὗ Ὑδῆνθῃ (27. 5) ἃ ἰογεῖψῃ ἴοα 18 ἀθϑοσ θεά, βυςἢ 88 
[86 Αβϑυτίδῃ ῬοΕσ, οσ ἴῃ Βαρυ]οηΐδη Κίἰησάοπι οὗ Νερυςδαά- 
Π6ΖΖΔΙ. Α 5ίηρ]ε οἴαυϑε, “.Α11 ἰμε γεϑί οἱ (86 Ῥθορἶεβ 584}1} 83Ρ.01] 
[866,᾿ ὈΠῺρ5 ἃ 5:05} βυρροτί ἴο Βυάαε᾽ 5 [ΠΘοΥῪ ἰπδΐ γε Βανε ἤδγα 
8. ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ (6 ογεσίῃσον οἱ [Πε Αβϑυτί 5, ̓ ΠΔΒΓΠΟὮ 85 11 γἃ8 
ὈΥ 500} ἃ ἰεᾶριιε (δῖ (Β6 Αβϑυτίδῃ ροόνεσ νὰ5 ἀδϑίτογεὰ. νν. ἢ. ὃ 
δανα ποῖ ἃ ροδίς ἔοστῃ; ἴῃ6 νἱβίοῃ ττὶ 6 οἡ ἃ (Δ ]εῖ, (μογείοσζο, 

δερδῃ στ] ν. ὁ ἀπ α 566 }}8 ἴο οοπέππε (Ὠχοῦ ν. ὅ, ει δσαοίηρ [Ώ6 
δγϑὲ πη] εαϊςὔοῃ. ΤὨΘ “Ράγδθὶς᾽ οἵ ν. 15 ουμὰ ἴῃ [Π6 ἀ6βςτρ- 
ἔομ (νν. δ΄ 7) οὗ [ες ΒαΡγ]οηΐδη ρον πάογ ἰἢ6 ἤραγα οὗ ἃ ἀϑυγοτ; 
[6 ““ἰηἰεγρτγείδ οη᾽᾿ ΠΥ, τι ἢ τγᾶ8 ἴο Β6 ἱπεχρ]οδθ]ςε ἴο Βίτα, 

ΓΥ “ὁ παά]ς,᾽᾽ 15 ἰουμά ἴῃ ν.᾽ 85 ἃ ἀδβηϊία Ῥγορβθοῦ οἱ γυΐῃ. 
Τε ἀδίδ φίνεῃ ἀρονα βίΓ Εν ἰηἰογργείεα νου]ὰ τηλῖα 1 ΔΡΡΘΔΓ 

(μῃαὶ τὐ ἢ, σοπίδίηίηρ ἴΠ6 ἢγϑὶ σοχηρίαίπὲ δηὰ Ὑδθ ΕΒ 8. ΔΉΒΎΕΓ, 
Ρεϊοηρβ ἰο [δε ρεποὰ οἱ 7εμοϊακία. ΜΠ ν. ̓ Ῥερ 8 ἃ βεοοπά 
οοΙρΪδἰηῖ, ἢ Ὑ ΔΒ ἢ 8 ΔΏΒΜΕΙ, τη 6116 ΟἹ ΟΣ Οἰοβεὶν σεϊαιεα 
ἴο ἴῃ ΘΑΓΕΓ ὈΓΟΡΒΏΘΟΥ, δρᾶ σορυϊηρ 115 ΕΧΡΓΕββϑίοηβ, θυΐϊ Γαΐ 

ἴο ἃ ἰδίεγ ρεσοά ἀυγίηρ ἰῃε Οδραν!γ, γ᾿ Ὦ16 [ῃ6 ΒΑΡΥ]ομΐδῃ ῬοῦνοΥ 
ὙΑ5 ΔρΡΡΙΟΔΟΒΙηρ 1(5 [41]. ΎὝΒΕΓγεα 18 (18 ΠῸ πεδεα οἱ (5) οσΔΌην 
[86 ογάεγ οὗ (ῃ6 νϑῦβεϑ ΌῪ ἀσορρὶηρ τὐ ἢ, δὰ υπϊθηρ (δε ἔνο οοτὰ- 
Ρἰαἰπίβ ἰῃΐο ομσ. 

1 8 ῬΟΒΒΙ0]6 ἴο ἐβοᾶρε (6 Τοῃοϊυδίοη (μ8ῖ ψὲ ἢδνε Βεόῖὲ ἃ 
οοσηροβίϊαε ΕΥ̓ ἔτο διίΐδμοσβ οὗ ἀἰβεγεμὶ ἀδίεβ, ΌΥ δϑϑυθληρ ἃ ἀγὰ- 
γαδιὶς ἴοστῃ ἴο {Π656 σβδρίεγβ. [{15 ποῖ ἱπῃρόβϑῖρὶα (μα [με Ρῥσορβεί, 
φοηβ ἀοπηρ [Π6 6ν}}8 οὗ 815 οὐγῃ ἀδΥ, ἀἰβοονεγβ (88 οσοδϑίοῃ [ἴοὺγ 
(Βοῖὰ ἴῃ (ἢ αἰνίηε σε ΠΡΌ ΠΟ [ΟΣ (Πε 51ὴ5 οὗ ἰῃ6 Ῥδορῖὶεὲ. Ηβθ 

(805 ἀοξεπαβ (ῃς Ἰυϑῆςε οὗ αοἄ ἴῃ Ὀτηρίηρ (Π6 76 }5 Ἰῃηΐο σδρῇν-- 
1, θδοδαϑβε οὗ [6 Ορργαββϑίθῃ δηἋ ἀϊβγεραγά οἵ [ῃ6 1,Ἂνὺν ὈΥ 5 8η- 

οεϑίοσβ; διυιῖ ΠΟῪ ἢ6 Δρρθδὶβ ἰο Ὑδῆνθ ἀραϊηβί (Π6 ΠΟῪ ΟΡΡΓΕα5- 

808. ΤὨΪ5 Ροββίθ!]α Υἱοῦ ρῖνε5 0.5 ΕἾΤΟ 506 )65 1 (6 ἀγδῖῃα: (δς 
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οπα (15.) χεϊγοβρδοῖΐνε δηὰ ἱπίγοάυςίοσυ, ψ 116 (ἢς οἵδε (112.-Ὁ 
Ῥ᾽εδαβ ρδίηϑί (ἢ6 οοῃπυδηςε οὗ ἴμ6 ῥγεϑεηίΐ αἰ ϑγε 55. 

50 ἰοῃρ 88 ἴῃε ψογὰ Ολαίάεξαρ (ν. 5) Γεπλδῖη 5 ὉΠΟΒΔ]οησοα ττὰ ἀγα 
οορΕ]]οἀ ἰο τοῖα [815 βθοί οι ἴο ἴδε ρεποά οὗ ἴῃ6 (αρανιγ. [ἢ 
68. ὃν ἃ νΕΣῪ Βαζαγάουβ οοη]εοίαγε (αἰ θυ ἢ πὶ πη κ65 ἴΠ6 ρσορδεῖ 
ΤΕΙεΓ ἴο (ἢ6 σοπηηρ ἰηνδβίοη οἱ ΑἸεχαηάοσ. Τὸ ἀο 1ἢ18 ἢς ἢδ8 

οὔδηροα ὉΣΠ͵32 ΟΠαϊάφαης ἴο ΠΣ Ογεεξς, ἀρὰ ἴῃ τ᾿ με σμδηρο5 
ΓΌΔΌ ἴο ἽΘΘ «δμὰ ἰγαηβίαῖοβ, γο ΟΟηΙΟ ἰμεὶγ αἀἰγεοίίον ἐς 

εαείιυαγά, ἀπὰ δηἀ8 1ῃ}8 δὴ δρβοϊυῖϊε ὑχγοοῦ ἐμαί (15 88 Ὧο 

ΟΒα]άδβδῃ ἱηναϑίοη. 16 Θυθτὰ τδὺ 6 σὶραΐ ἴῃ δϑοϑυσηΐηρ Ὀυΐ 

ΟΠ6 νυτιΐοσ, 5 ἰοχίι8] ον άθηςε 15 ἱποοη  υ5]ν6 8ἃ5 ἰο ἀδίο. 

ΤὨε ἢγβί οἵ [86 ἄνε τ] αἸσΠΟΠ5 οὗ «ἢ. 2 18 οἸοβεὶν σοππεοίεα 
νὴ Ὑδῦν ἢ 5 ργεσθαϊηρ δῆσνγεσ. Τἢα βεοοπῃα σρδ᾽θαϊο Ιου. Β88 

ΠΟ Ἰορίςαὶ! σοππδοίίοη ψ] ἢ ἴῃς Εγϑί, θαΐϊ 15 οἰ βοὶν ςοηποςοίεα 1 
ἴδε (ἰγά, ψὩῖοὰ οοπίαϊηβ με υἱίεγαηςε οἱ με ἸὩὲὲ σίομ ἀπά (Ὡς 

δ ὅγαοε (ν.). Βαϊ (δε [διττὰ ςοπίδϊπβ ἴἤγοα αυοίδοῃϑ, το οὗ 

[μεπὶ ἀϊτεοςοί, ἔσοτα ΜΙ. 82 7ε. ςτδδ δηὰ 15. τι. ὙὨΪ5. ΡτΟΡΔΡΪῪ 
Ὀπηρβ ἄονῃ {μὲ ἀδίε οἱ Ὀοίῃ [Π6 ϑβεοομὰ δηά (πἰγὰ τη] θα] ἢ 5 
ΠΟΑΓΪΥ ΟΥ αυΐϊία ἰο ἴῃ Μδοοδθθδῃ ρεγοά; ἃ ἴο ἃ 51 π}}1γ ἀδία τγα 
ΤΑΥ͂ δϑϑίρτι (Π6 ἰουγί δηα ΒΕ πλδ] ο]  ΟΏ8. 

ΤὨς (διτὰ Ἑδδρίεγ 18 ἃ ϑεραγαΐε ργοάἀυςοῃ, ἃσγδαηρεα ἴοσ ἰθτρἷα 
ὙΟΣΒΏΡ, δηα ΤΙΩΔΥῪ ΟΥ ΓΩΔΥ ποῖ 6 ΕΥ̓͂ ὁη6 οὗ (Π6 Δυῖῃογβ ἴο στ Βοπὶ 

6 οἶα 12.-,39, Τὶ Ὀεϊοπρβ ἴο ἃ ἰτου ]οα ρογοά 1] ονίηρ ἴῃ 6 
Οδρθν" Ὀυΐ οοπίδ! 5 0 ἀεβηϊίς ᾿Πα]ς Δ Οἢ5 οὗ 115 ρὲ Ῥεγοῃηα 118 
αυοίαξοηβΒ. [{ ἰΔκ68 ν. ὅ ἔγοση Ὠί. 337; δπὰ ν. 5 15 θαϑθά οὔ 2 8. 
225 (Ρ8. 1855), ἜΘ ἴῃ ἴαχῃ 15 (ΔΚ ἔγοση Ὁ. 4255. νν. 5. . τ 
Βᾶνα ἃ οἷοβα σεϊδοῃ ἢ Ῥ5. γ)γ} 7 Ὁ, Βὰΐ Πογα ἰἢ6 ρῥ881πὶ 15 ἴῃ 6 
ἰαῖεσ ὑργοἀυςἴοῃ. ἴῃ ΗΔΡΑΚΚυ ἰἢδθα 1168 8.Ὸ ἴῃ σου ρ]εῖβ; ἴῃ 
Ῥϑ. γ7 8 [διγά ᾿ἴπ6 45 θεθῶ δααβὰ ἴο βὰς Ἴουρὶεῖ, δηὰ ἰδ6 ἔγαρ- 
ταβηΐ αἰ 865 ᾿η 1815 {ΠΡ]6 βίγιςΐαυγε ἔγοσῃ ἴῃ γεϑὶ οὗ ἴῃς ρβαϊτηω. [Ἷὶῃ 
ΗΔΡΑΚΚυκ (Πογ Ῥεϊοηρ ἴο ἃ ϑοὴρ οὗ νθηρϑδηςθ; ἰῃ Ῥ5. 77 ἴο ἃ βοηρ 
οἱ του ηϊδοεηΐ {τ ρἢ. [πα ΗΔΌΔΚΚυΚ δεγὰ 18 μ0 σοΐεγθηςα ἰὸ 

Ρᾶϑί διβίογυ; ψ 116 ἰῃ 5. 77 [8686 νεσϑεβ ᾶΓῈ ἰῃϑοσίδα 1 ἴδε σηϊάϑί 

οὗ δὴ δοοουμῃί οὗ ἰῃε νἱείΐοτί65 οὗ ἴῃς Ἐχοάι8. 
Ιορίοδ!ν 4.5 σμουϊὰ [1οἹ]ον ν. 2, ὈΓΘΟΙ5ΟΙγ 85 ἴῃ Ῥ5. 77 ν. 39 [0]- 

Ιονϑ ν. 3 ἘΠῚΠογ νν. “5:14 ἀγα ἃ Ἰδίδσ ἰῃβεσγίοη, οὗ ν. ἣ᾽ ββου]ὰ ὑγε- 
οδάς μοι. 
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ΤΟΡΙΟΘΑῚ, ΑΝΑΙΥΘΙ5. 

ΤὮδ Οτγϑοῖε Ῥερη5 τ [δ6 σοταρϊ]δίηί οὗ 15γ86] ρεγβοηδίθα ὉΥ͂ 
(86 Ῥσορδεῖ, οσσυργίπηρ 1“; [ο]ονσεὰ ὈΥ (86 σεϑροῃϑβα οὗ Ὑδανε, 
οι γαοΐηρ νν. δ᾿. [πὶ (6868 αἰενθη νοσϑοβ (6 ττοηρ-Ὧεγ 15 ἴο 
Ὀὲ Ρυμίϑῃοα ὈΥ ἴῃς ἱπναβίοῃ οὗ ἴῃς (βμδιδδηβ, δηὰ ἰβογείογε ἢ6 
8 [6 τιοκεὰ 7εν ἢ οουτί δη ῥγηοθ8. ΤὨ18 ρυΐ8 ἴῃε ἀδίο 
δρουΐ όοο 8.6., πῃ (δ6 τεῖρῃ οὗ 76 βοϊακία. ΜΈ ν. 12 Ῥερίῃηβ8 ἃ 
βεσοηά Τοϊρ αἰηΐϊ ἀραϊηϑι (ἢς ἔογεῖστι Βοδί θη ΟΡΡΓΕ55ΟΓ, ΘΓ Ποθο- 
Θ5ΒΑΓΥ ἴῃς ΒΑΡΎ]; Δη58 {Πεγηϑεῖνεθ, σοῃοϊ ὐϊηρ τ] 2΄. ὙΤΪ5 
τηυϑὲ ΡῈ ᾿δίοσ (8δ)ὴ (6 ὕτηθ οἱ 76 βο ακίτλ, ἃ8 (86 ΒΑ Υ]οηΐδη5 
Βᾶνα ὩΟΥ͂ τηδάδ {Πεὶγ ἱηναβίοη. Ὑδῆνθ ἢ 85 Γεβροηϑα ΘρΙἢ5 1 ἢ 
ν. 3, δηᾶ (ἢ15 δηά ν. ὃ δηποῦηοο (ἢ νἱβίοῃ ἰο θ6 1016]16ἀ δἱ ἃ Ἰαίεσ 

Ρεποά. [1 15 ἰο θ6 ῥγεβεγνεα ἸθρΊθ]Υ τι θα οἡ ΟἰΑΥ ἰδ ]εἰβ οὗ 
ἴὴὩε Βδρυ]οηΐδηῃ βίγϊε, δηα οομϑίϑίϑ οὗ νἴἷἴ ρῥαγίβ, οπα δροιυΐ ἰῃ6 
ΡΓεβϑεγνδύοῃ οὗ ἴῃ6 πἱρμίθουβ, δῃὰ ἴμ6 οἴπεσ (ἢ ονογίηγον οἱ ἴῃς 

νυ οΚοά ὌρΡγεβϑοσ. ΤΏ ῥσορβεῖ 888 ποῖ τηδάδ ἰξ αι οἰεαγ 

Ώογα (ἢ6 ἱηβοροα υἱοίορ οη 58. Ιπαεεά δε 56 6128 ἴο ἢᾶνε (ο;- 
πιο (6 α8ὲ ραγί, (δὶ δρουὲξ ἴδε ντοηρ-ἀοογ, ἰηίο ἴῃς ἢγβί 
ταδὶ εαἀϊςἴουμ. ΤὍΤδε βϑεοοημά δηά (Ὠϊσγὰ τ᾽ οἴ] 00}5 ἃγα ἴοο οἰ ϑεὶῪ 

ςοππεοίοα ἰορείμεσ ἴο θὲ ϑεραγαίεά; θυξ ἰ(ῃς (τὰ σοηΐδιη5 ἴὮΓδα 
αυοίδοῃϑβ ἔγοτι 88 ΤΏΔΩΥ ΟἴΠΕΣ Ργοροίβ, δηα τηυβί ἰμογεΐογα Ὀ6 
Ιδίδγ (δη [86 ἢγϑί τηδ]οαἀϊςοη; δηᾶ (Π6 ἰοιγίῃ δηα ΒΓ ἢ 4150 566 1 

ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἃ Ρεῦοα ΠΟΙ 5, ἀΘΓΔΌΪ ἰΙδἴεγ ἰἢ8π ἴῃ6 Βυ]οηίδῃ 
Οδρθν!γ. 
Το ἰ(Ὠἰγὰ ΤἙδαρίοσ 15 ἰηίοπάθα ἴοσ τη ϑ. 8] το δοῃ 'ἰπ ἰμ6 

[ε: ρ]6 ΟΓΞΒἱρ, δηὰ τηΔῪ ΜῈ]] Ὀ6 οἱ ἰῃς ρεγίοα οὗ ἴμε ἰαϑί μαζὶ οὗ 
(86 ϑεοοπὰ οδαρίοσ. Βείηρ δϑϑοϊριιθαὰ ἰο Ηδθακίυκ, γα ΤΥ ῥγε- 

ΒΌΣΩΘ ἰμ4ἱ ΗΔΡΑΚΚΟΚ ψγᾶ5 ἰῃς 1451 ΟΡ Ι 6 Γ δηα βὐϊίοσ οἱ με ἢγϑὶ 
ὕνο Ἵδαρίογβ, δῃὰ τὺ ἤᾶνα ὑδεη (6 δυΐδοῦ οὗ ἴῃ 14ϑ8ὲ ρᾶσί οὗ 
186 δεοοηὰ Ἄοδδρίεσ. 

Τ| 15 Σπ βοϑ5: 016 ἱῃ ἰγαη βίο ἰο τερσγοάϊος 86 δρουπάϊηρ 4}11- 
ΟΥ̓Δ ΟΠ 5 οὗ [Π6 ογχίηδὶ, οὐ (ῃς ὑγενδ ηρ ροεῦς τηδᾶϑιγα, οοῃβἰϑβί- 
ἷηρ οὗ (ὥχεε ργίῃεῖραὶ νοσάβ ἴῃ ἃ 11η6. 



ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ. 

ΤῊΕ ΟΒΑΟΙ,Ε. 

1:. Τῆς Ογαοῖε εὐὐτοῦ Ηαδακκηξ ἐδ6 ῥγοῤῥεῖ ἀἰά 5.6. ΤῊΪ5 
ΨΟΙΒῈ 8 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 8 ἰδίεσ εὐϊίογίαὶ ἘΕ6. 

ΤΗΕ ΓΟΟΜΡΙΑΙ͂ΝΤ. 1:4, 

8, ον ἴοης, ὙδΏν ΕΒ, πλυβὲ 1 οΔ]}, δηὰ που Πεοαγεβὶ ποῖ, 
Μυβεϊ ΟἿΊ ἴο ἴδες, “ν οϊεποο᾽᾽ 1 δηὰ ἴδου βανεβὶ ηοΐ» 

8, ΝΥ ἀοεῖ ἴδοι δῇονν τὸ σεις βούποβ δηὰ ἰσουθ]ο 
Απὰ ὑἤϊασε δηὰ νυἱοίθμος ἂζὲ δείοσε πιο; 
Απὰ ἴδοτε ἰβ βίσιίς, δηὰ οοηϊδητίοη δγίϑοι. 

., Ὑμοτγοίογο ἴδ ἰδνν ἰα Ὀοεπυτ δα, 
Απὰ ᾿υάρσπηιεηΐ σοεῖδ ἔοσῖ δ ἢΟ ΠΟΤΕ. 

[Ἑοσ ἴὰς πνίςκοὰ εἰσγουπινεηϊεῖδ τὰς τἰσμίοοι; ἰδεσείοσε ᾿υδέσε βοεῖὰ ἔοσι ἢ 
Ῥεγνεσίεα.) 

2.4. ΤΠε σομαά  0η8 ἴῃ 8686 γΈσβεβ ἃγα Ὁ] Ι ηἶἷγ ποί ἴΠοβ6 οἵ 
νι τ, Ὀυΐ οὗ ἀοτιοβϑες ορργεβϑίοῃ. ΤὨῸ ἰσιῦ ἰῃ ν. “ 15 ποί ἴῃς. Τογαΐ, 
Ὀυΐ [δε τε] σίουβ ᾿πϑΕ ΠΏ, οΟτεβρομάϊηρ ἰο ἡμοέοδ ἰπ ἰΒ6 ποχί 
᾿ἴπε. Ἴδῃ οουρϊοὰ νὴ ΘῸ.), ΤΣ πιδδπ5 ἰγομδίθ. ὙῈ6 Ἰδί(ογ ρατί 
οὗ ν. "15 ποί γυγίτηϊς, δηὰ 18 ἃ Γηϑυρη 4] ]ο88. [{ 8 τηθδπηΐ ἴο 
εἰυσ: ἀδίε (ἢ ϑεοοηα τροσΡ Γ οὗ [6 οουρϊεῖ, θυ 1 15 8 τε κΚ ἰδία: 
ταθηΐ (μὲ {Π6 Ρεγνεσβίοη οἵ 1.5Π|τ6 ΟΟὨ 5158 ἴῃ οἰγουτανθη της (ἢς 
τρΒίδοι8. 

ΤῊΕΒ ΒΕΘΡΟΝΘΕ. 15, 

5, Τοκ, γὲ ττοηρ-οεσβ, δηὰ Ὀεδοϊᾷ, δηὰ Ὀ6 χτοδί δπιαζοά; ἔοσ 1 δὶ 
δῦουϊ ἴο ἀο ἃ ψοζῖ ἰπ γουγ ἀδυβ ΙΟὮ γε ὙῊ ἢ] ποῖ Ὀεϊδενε ἵβοῦρΒ ἱε Ῥς τ]ὰ 
γου. 5. ἔοσ, 

Βεδβοϊὰ 1 σαῖϑε υρΡ ἴῃς ΟΒαϊάδδης, 
᾿Γμδῖ νἱοίδηΐ δπὰ νομποιχδηΐ πδἔοῃ, 

ὉΝΈΣΕΒ πάτο ποῖῃ δἱοης ἴῃς ἔδσ σορίοηβ οἵ ἴῃς φασίν 
Το δοϊὰ [δὰ Βοιιδβ ἴδί δὲ οὶ δἷβ.0 ᾿" 

᾿͵,; Ὀτοδαάξυ δηὰ τεσσ Ὁ]ς ἰ5 Ὦδ: 
Ετοτὰ ἷτα ἡιάσταδηϊ σούς ἕοσιδ. 

8 
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. Απὰ 5 ἴεν ἴπδη Ἰεορασαβ δὲ δἷ5 Βοῦβεῦ, 
Απὰ δεγοοσ ἴλη δνδηΐης οἶνος. 
Απηὰ δὲ5 Βοσβοθθη βργεδὰ ἔγοτλ δίβσ; 
Απὰ (δὲν δὲν 1κὸ δὴ δαρὶς δαρεσ ἔοσ ἰοοὰ. 

8,. ΑἹ! Εὲα Βοδῖ ἰ8 Ὀδπῖ οἡ νἱοΐδηςς, 
[{πι|τᾶ 5] ἴδ ]ς ἰηϊτυπίοη) 
Αῃὰ Βε ψδίδοσοιδ δἰ5 οδρᾶνοβ {ἴκὸ βαηὰ. 

:. Απάδε ἰΐ ἰ5 [δὶ Ξοοβει δἱ κίηρα, 
Απὰ συ ]εσβ ὅγὲ 85 ἀεσίβίοῃ. 
Ης ἴξ ἰβ ἴῃδι ἀσσί οἰ νεῖν ἰογίσεββ, 
Απὰ Βε Βεδρεῖδ ὉΡ δασίδ δηὰ ἰδκεῖῃ ἱξ. 

-:, ὙΒεη Βἷ58 ρυγροβα σμβδηρείι δηὰ ΒῈ Ῥϑββείη" δίουρ, 
Απὰ 5βεϊϊεϊδ ὉΡ 5 δἰ ἴδ ἴο 5 χοά. 

δ. Τ8 νεγϑα ἱπίγοάυςεβ ἴΠ6 τ ΤΩΙ ΑΙ ΓΈβροῦθο τ ΔΙΟἢ [ο]- 
Ιοψβ. Το οοττυρί Αροηρ {16 πα 005 15 ΘΙ οοτγτεοίοα ἰο τυγομρ- 
θεῖς 8ἃ5 ἷπ ν. ἢ, ὙΒΟΙ͂Γ ααΖΕΡΙ6Ή2 1γᾺ0}165 ἴπ4ι (ἢ ΟρΡΡγδβϑϑῖνα 
ΓΌΪΕΓΒ ἰὴ (86 πιο οὗ 76 ῃοϊακιπι ἀδροηάθα οἡ Ἐρυρί ἴο ρῥτγοίεςϊ 
{8επὶ ἀραϊηδέ (6 (ΒΔ) 68}3.---Ἴ. ΒΥ οὐ πρ [ἢ νογὰ ἀΐρμῆν 
(ΕΝ.) νὰ Κεϑὲρ οί (δς (δουρδί ἀπά (6 (Ποἴεγ τηθάϑυσο. ΤῈΘ 
τη δ ηΪηρ 15 [μα [ΠΟΥ 8.α ἃ 561{- 16, ΔΙ Ὀ᾽ οι15 ροΟρΪΘ, ΤΟ ΡΥ 

ὯΟ Γεβρεοΐ ἴο μδέΐοδ, τ ρῃῖβ ΟΥΟΙΠΑΓΪΥ δοςερίεα, Ὀυξ ἀο 458 ἴπ6Ὺ 
ὈΪεά56.--8. Τῆς [Πἰγὰ πθυθεγ ταυβὲ θῈ επηθηδδα ὈΥ Εἰ Δ Πρ 
(86 τερϑαίεα λογεόηιθη, Ὀὰΐ ἀνε 80 ἰδ ἰγδηβ᾽ δ οη 15 μοί οἶθδγ. 
--9. ΤὮαε βεοοπὰ τρθρροΓ πιυβί Ῥ6 χίνθη ΠΡ 85 ὉΠ δ βία]. 1 
58 ἃ οογτιρί ᾿π γι ϑίοπ; ΟΥ, ΡΟΒΒΙΌΪΥ, γαργαβθηΐβ (ἢ 6 γεπηηδηΐ οὗ ἃ 
ΓΊΘΙΏΡΕΙ οἱ ἃ ἰοβὲ ςουρ]εί.---10. ΤΣ εἰαρῃδἕς ροβίοῃ οὗ ἴδ6 
ΡῬγοῃοῦῃ ἴῃ Ῥοίἢ σοΌΡΙοίβ τπηυβὲ Ὀ6 οὐϑεγνθα ἴῃ ἰγῃϑἰδοη. 

11, ΤῊῺϊ8 νοσβα δ85 βιυβοτγοα πγυςὶ ἴῃ (ΓΔ ῃβοσ Ρὕοη δηα γγὰ5 ποί 
ὑπαετγϑίοοάα ΟΥ (, ἀηὰ ἘΝ. εἶνεβ ἰῃς τεδάδγ (ἢ ἍἽδοῖςε οὗ βϑενεγαὶ 
(ΓΔ η8]Δοηβ. Τῆς οἶαιιδα “δηὰ 15 ρυ γ 15 εκ δηὰ πιοδηϊηρσ- 
1655. Τὸ χὰ ἰγδηβίοσ (ἰῃὴ6 Ηθῦσγον πογά ἰο (Π6 βθοοπὰ το σ, 85 

να πιιιδί, (6 ῥγεϑεηΐ ἰεχί οἱ 86 ἢγϑί το γ τηυδὲ σελ, 848 ἴῃ 
ἘΝ. ΤἼμς σμαὶὶ δὲ διυέερ ὃγ ας α τυϊμᾶά αμᾶ βαξ5 οὐετ, ΜὨΪΟὮ ρὶνεβ ἃ 

[δ] ϑεῆ86. Βυΐ ψεὰ δα Ῥεϊίεγ ἕο] Ποῦ ἃ Πυ ΕΓ οὗ τη55. ὩΙΟΝ ἃΓῸ 
οὗ στεδί να] ἰὴ οἢ. 23 δηὰ γεδα δὲς σρέγη ἴῃ ρἷδοα οἱ τυΐμά. 6 
{Βοὴ δᾶνε (ἢς 5ἰδίεμηεηΐ [Π4ὲ (Ὡς ΟΠ] ἄδαπ, μανίηρ δοοοιρ)] 5ηδὰ 
ΟΠ6 5ἷθβδ, ἰΓΠ5 ἴο ἃ ΠΟ ΡΌΓΡΟΒΟ, ἃ5 Μὸ “σα [ο]4 ἴῃ ν. ἿΊ|Πδἱ ᾿ς 

ἡμάρηιοης γοοί ζογίλ γονι μέρη. ΟἹ. 70. οἷ (Οἱ. ,1} ἴογ ἴῃ 5βἰ πιὶ- 
ΔΓ υ8ὲ οὗ (ἢ. νεγὉ. Ὁδα 5εοοηα ΓΘ ΠΕΣ ρῖνεβ 0 βιυιϊίδ Ὁ]6 πιθδῃ- 



ΙΟ ἨΑΒΑΚΙΚΟΚ 

ἵν δηὰ 15 χοῦ ΔΟΪΥ ραϑὲ γεςοηπίγυςοη. [{ 5 πιοβὲ ὑσοῦδοῖϊς δὲ 
ἰῃς οτἱρίῃδὶ ἱεχὶ οοηϊδίποα ἰἢς πνογά ἴογ σασγέβεοε οἵ αἰΐαγ, ἴῃ Ρἷδος 
οἱ ἐδὲς κὲς εἰγεπρίδ, ὨΙΟΣ τεαυΐγεβ (ἃς οςἤδηρσε οὗ 5 ἴο 5. Οἱ [ὃς 
ἵπνο επμεπάἀδιουβ ξυσρεϑίεά, (με ἄγϑὶ γεϊδίηβ ὈΝ, τὴ (ἢ βεῆϑβε 

ἀξ ο7εγς α ῥγοῤῥἰΤαίογγ ϑαρογίβοε ἰο πὶς ροά. ες Ἰεᾶτι ἴτοταῃ Νὰ. 
41.5.35. δ [ηδὲ αἰΐεῦς 4 βαί(6 [6 50] 16 Ὑ5 ὑσογα σαγο ἶ 8} υἢ- 
εἴεδῃ, ἰγουρῇ Βανίηρ ἰουςποὰ ἴδ ἀεδά, δηὰ οἤεγεα 5δογίδοθβ 
ίος ρυβοδίοη. Τα β8ῃη6 συιϑίοπι 18 Γείοιτοα ἴο ἰπ 1 5. 1 ς᾽ Ὁ 
ὙὮΘΓΟ 5411 8δνεβ Απλδ]ο κα οδί1|6 ἐο φαογίβοε ἰο γαδλιυνεὰ. πὰ 

ΤΑΙ ἰς π|68 νου ηρ ν88 σεγο ΟΠ ΔΙΠΪΥ Ἰανσίιϊ ἴο Δἢ ΔΥΓΩΥ ἴῃ 
ΑΓ, δηὰ {ΠῈῪ σουϊὰ ἀνε Ὀγεαῖκ [6 ϑαρθδίἢ οσ εαἰ 5 μεἾ8 Βεϑῇ, 

δῃηὰ (ες Ταϊπλιὰ 15 ρυΖΖίοα ονεῦ 6 πορὰ οὗ ρυπδοδοῃ ἴῃ Νὰ. 
41. Βαϊ ἰξ 5. ῥγείεσα ας ἰο οἤδηρε ὩΦ ἰο Ὁ δηὰ γεδᾶ ἀξ 
δεμειμ τ δὶς αἰαν ἰο μἷς ροά. ΤὮὨδ αἰίαγ ψουἹὰ ποί Ρὲ μη, δυϊ 
δεί εὐ, 85 ἴῃ ΑΓ ἰῃς Κίηρ ψουϊὰ υ8ὲ 50 ἃ ροσίδ]ς ὩΣ 88 18 
οἔΐεῃ ἄσυγεα οἡ ἴῃς ᾿ηοηϊπηεηΐ8. ὙΠ γοδαϊηρ Ργοροβεα 8ϑϑυσηθϑβ 
ἃ β86(0η6 Ὁ αἰΐεγ Ὠζ2ην, 1151 85 ἱπ ἴῃς ἔγϑβὶ πλοι ῈΓ ἃ ϑεςοῃά Ἱ Ϊ5 
γοαυϊγοά ἴοτ ἸΠῚΣ. 

8. ΑἹ τγ 4 ἐπιβλέκειν ταλαιπωρίαν, τεδάϊηρ ἽΦ Ὁ.)25,., 80 Ἄ κηὰ 
33, υἱάεγε ῥναάανι. [Ὁ βεεῖὼβ ἴο τεδὰ 2 ν, ΤΏς ἱεχὶ οἱ ΑΕ σεαυΐγεβ 
ἃ ἩΪΡΒ. βεῆβε νος ἴδε ποσὰ ἤσνεσ 85. [{ ἰ5 στεαυηάδηϊ, ξυχρεκίεα 
Ῥετδδρβ ὉΥ ν. "3; ζ(. Νὰ. 228, ΑΥ̓͂ κα ἰ5 δυρετῆυουβ, θυϊ τᾶβ δ ἤδοοϑ- 
ΒΔΙ δα ἀἰτίοη ἤδη 1.10 Ὀεοδῖας 1) 1ο, Φ κριτής, [Ὁ] οτεὰ ὈγΥ Ἄ δηὰ Κ. 

ΤΏς ἰδἱγὰ πιοσλῦοσ ἰη (8 νεσβα βυρρεϑίβ (ἰδ ἃ ἑουσίἢ 865 Ὀδεη Ἰοκὶ.---4. 

Αι τὺ. ὙΒε ἀοείγοα δηι ἢ οβἰ5 ἴο ὈΡΚῸ ἱπ ἴῃς εασὶν ρίοβα τὶς ἢ οοτλ- 
Ῥἰεἴεα ἴῃς νεγβς δ85 ᾿ουρε] ]εα τβ5. δηα σου. ἴο ψῖνε ΠῚ) (ἢς ἱτ ροβϑιθὶ]ς 
τησδηΐηρ οὗ εἱμοογγ. 850 Βδ., (Ἷ5., ἀς Ὗ., Εν. δυκρεκίεὰ ἐπλεηάδ- 
ἄοῃβ δὲ πῷ)" διὰ πῸ)"». ΑΕ Ὅγϑο. Οδ καταδυναστεύει. -ε. κυρχεκῖ5 
Ό29; δυϊ ἰη 70. 209} δηὰ Ῥ5. 22,2 ἍΠ9 δ48 ἴδς 5656 οἱ 4558]}}Ὡὀ}, ΟΣ Θἢ- 
οουαρδϑδίηρ τ] ρυγροϑο ἴο ἀεβίσου. ΓΘ νου] θὲ ἴοο βίσοῃᾷ ἃ ποσὰ, 
88 ἴμεϑε δὲ ἀογμηεβδίὶς ἐποτηΐςϑ. 

δ. ὉΝ232 8. ἴο ὃς οοττεςϊοα ἴὸ ὉΝ2; 80 (Ὁ δηὰ οσιἶοβ ζεῃεσα γ, 
δἴϊον ν. δ δηὰ δ, Αδ' ἸπΠῸΣ ὙΠΌΓΔῚ ἴο Ὀς οοττοοϊδα δὔος Ἶνε., εἰ αἱ,, 
ἴο Ἰποροῦδι, ο΄. 3.--ὃ. ἘῸΙ 272 σὰ, ΠΟ, δίζεσ 15. 89.---. Αἱ ἰη- 
δοσῖβ ἸΠΝΘῚ, τ ΒΙΓΟὮ ἱπ)υγεθ (6 τηξάϑυσε δηὰ οῦξουσεβ ἴδ6 οοηϊχαβὶ Ὑἱἢ 
ΘΟΨῸ ΠΥ Κα κοι, ο΄. ν. . Τῆς Οορῖ. οταῖῖι5 ἐξ, ὑσοθ δ] ἐο]]ονίης δῇ 
δδιϊες ὦ. Ἐοσ ἸΏΝΣΥ ΟΦῸ τὰ. τὺ ουΦΌ, ἀεδίσυςοη, ο΄. 1.8. 3...- 
8. Α᾿ ἰποεσὶβ Ῥσον ΌΥ αἰϊίορ. Ὀεΐοσε ΡΠ, δηὰ ἴδῃ δα ιἀ8 ἸΝ2" δίϊεοσ 
τ τὸ ῥσονίὰς ἃ ὑσεάϊοαῖε. ὦ καὶ ἐξιππάσονται οἱ ἱππεῖς καὶ ὁρμήσονται 
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μακρόθεν, ῬΤΟΌΔΟΪΥ οτα ἶἾΩ ἸΝ3ν. Ἐν. δηὰ 51. ὁσιϊδε ἸΝ2) ΡΥ ὉΦ ΡῚ 85 
ἃ ξἰοΞ5. Ἐὰ. ἴον ἴοσ ΑΙ τον", ὦ καὶ κετασθήσονται. 80 .--ὃϑ. Τῆς 
εἴαυδς ἰπβοσίεδ Ὦγ ΑἹ ΠΟΛ ῚΡ ὈΠ)0 ΠΌΣΟ, ἰηϊοττυρὶβ ἴθ 6 Ῥᾶδγδ οὶ, 16. 5 
δίμεββ δηὰ 15 Δρρασεηι , δὴ υπιγδηβίδίδοϊς ἰηϊσυβίοη. ΟΦ οου]ὰ ποῖ 
(δηϑδίο 1, ἀνθεστηκότας προσώποις αὐτῶν ἐξ ἐναντίας.---11., ΑΜ τινὰ, ὈειίεΣ 
ὩὋἔει,'ι, ϑονεσδὶ ἱτηρογίδηϊ σλ55. (ΗΡ,, 62, 86, 147 διὰ οἴ 6.5) ρὶνε πνεῦμα 

αὐτοῦ. ΑΜ γπ9 γ οὐὖμι γ᾽] 8 ὯῸ σεδϑοῇδοϊε β5εη8ε δηὰ ἷἰ5 οοστιιρί. [15 
ἴο ὃς οοττεςῖοα ΕΥ̓ ϑοπῆς ἔοσταῃ οὗ ἴδε γ' Π2] βυς ἢ 85 Ἰπῦ Γ3] ὈΥ͂ΝῚ ΟΣ 
το ὙΟῸ Ὀσνι, ο΄. ν. 19, 

ΘΕΓΟΟΝῺῸ ΓΟΟΜΡΙΙΑΙΝΎ. 1155.:55. 

1. Ατί ηοῖ (δου, ὙΔΏΝΘΕ, ἔσζοια οὗ οἱ ἢ 
ΤΒου, Υ Οοά, τὰν ΗοῖΙγ Οηε, ἀϊοδὲ ποῖ. 

ΓΥΔμν εἶ, ἔοσς ᾿υάστηδηΐϊ παϑὶ ἴδου δρροἰπιςεα Ἠΐπι, 
Απὰ, Ο Βοοϊο, ἔοσ τερσγοοΐῦ διαβεῖ ἴῃου 6βΊδ Ὁ] 8ῃςα μἰπλ.} 

2. ἍΜ ὮΥ ἀσκὶ δου Ἰοοῖς οἡ ἴδε του ς- ἀοεΓ5, 
Ατί δοεης ὙΒδὴ ἴπ6 τίοκεα σοηδυπλείῃ ἰδς τσ δου ὺ 

μ᾿ Αηὰ τπου πλαίκοβὶ τθη ᾿ἰκε ἰἢς Δ5}} οὗ ἴδς 5868, 

1 ἷκε διναττὴβ ἴμδὲ ἕδνα Ὧ0 συϊεσὺ ς. 
: ΑἹ] οἵ ἴθεπὶ Ὧς δνυοερεί ἰπῖο 18 ποῖ, ἾΝ 

Αηά μεαίδοσγεῖ ἴδηι ἰηἴῖο Ηἷβ βεῖπθ; 
[Τβετγείογε Βς σοοίςειῃ δπὰ ἰβ βἰδὰ.) --. 

ι, Τδοζείοσε ἣς δδοσίβοοιῃ ἰο διὲ5 ηδῖ, 

Απὰ διε ἱπόδηβε ἴο ἢ 8 βεῖηα; 
ἙἘος ὉΥ ἴδοι Ἀΐα ρογίοῃ ἰ5 ἔδϊ 
Απηὰ διἰ5 ἐοοὰ 15 ἀδίηϊγ. 

11. Θἢ4}1 ἢς (δογείοσε οΥοσ ἜἸΩΡΙΥ ᾿ς ἠοῖ, 
Απὰ βρᾶζε ποῖ ἴο δ'δὺ Ὡδίοηβ 

12. ὙΠὨς ρδγα]]61183πὶ τοαυΐγοβ Τλοις αἀἶδεῖ ποί, ἰὰ υἷδοθ οὗ (ἢς 
ἱστεϊεναπί ἴ7,ε ὁμαὶΐ ποὶ αἷς, οἱ ΠΗ͂. ὍΤὨς βεςοηὰ οουρϊεῖ 8 8η ἰπ- 
ἐπιϑίοη χυϊίε οὐ οὗ ρίδοε δηὰ δη!οραίεβ ἰῃ6 δῆϑνγεῦ ἴο (ἢ σομ,- 
ΟΪαίηξ ψὩ]Οἢ ἰἰ ἰηίογτυρίβ. 11 5 δα ἀεά ίο ἐχρὶδίη (οὐ β ὑγον- 
ἰάεποθ. 850 νε.---18. ΑἹ Πδ8 ΤῪε ευἱοσκεά σοπεηοίὮ δὴν τὐὴο ἐς 
“ποτέ γίρἠίεοιις ἱπαπ πίριδοϊ, Ἰμϑίεδα οἱ 5 ρΙν ἐΐέ γίρλίεομς. Τὶ 
3 8ῃ δα δα ρἷοββ θεοδυβε 1 γψγὰ5 ποῖ ἰῃουρῃΐ (δὲ οης ΠῸΠΥ 
τσ ϊεουβ οοὐ]ά θεὲ 5] ονγεὰ ὕΡ ὈΥ (ἢ6 τψιοκεά.---14. ΤῊΣ 96 η 88 
86 6Π|8 ἴο ΡῈ (δαί Οοὐ, γῆο 888 ἃ γον άθῃςς ἴὺσ ἤθη Ψο ϑ86σνα 

Βίτη, ΔΡΡδδῖβ ἰο ἰγεαῖ 16 πὶ πὸ Ῥεϊίζογ ἰμδῃ [(ἢ6 ΙΟΎΤΕΣ δηΐ 818 ἴο 
ψὨΙοἢ ἢε ρᾶγ8 π0 δἰἰεηῆοῃ, ἰεανίηρ (ΒΈπὶ ἰο {με δος ἀδη 5 δηὰ δἴο8 
οὗ ηδίυγε. Το (δουρῆϊ 15 (6 τενεγβε οὗ (Πδί οἱ [651.5, 8ο ἀ6- 
αοἰατοά ἴΠ6 βρδζσζοῦβ ἴο Ὀ6 υηάοῦ οὐ β οδγα.---1δ. ΤὨῺ15 νεῦϑο δ85 
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8 ΕΧΊΓΆ ΠΊΘΙῚΌΟΓ, οὐ 6 ἃ ἱῃ 8 οἾ458 οὗ πη58. δη ποῖ ηδοδοά. ΤὨς 

Ομ 55οη οἱ ἠἐζείϊ εὐ μὲς ποοῖ ᾿οῖ ΟὨΪΥ οογτεοίβ [ἢ 6 τείγε Ρυϊΐ 
ΓΟΙΙνε8 (δε ἤρσυτε, 85 [ἢε (δ᾽ ἀδδῃ δστὴῦ οου]ὰ Βαγαϊγ Ὀ6 σοτιραγεά 
ἴο 8η Δσίεγ τ ἢ ἃ Βοοκ. Ηδ οδίςἢαβ [86 πὶ ἴῃ σισαγης (ν. ἢ) δηὰ 

ΒΔΟΓ ἤσ65 ἰο ΒΒ πεΐ δηὰ βεΐῃθ (ν. ̓ ὅ).--16. {15 ποῖ πιϑδπί (μα (ἢ 
(Βα) άδθδῃβ 11 ἴογα!ν βδοτ βοεὰ δηὰ Ὀυγηΐ ἰποθηϑα ἰο {μεσ ἢεΐ δηά 
561η6. ΤὨῊΪ8 5|ΠΡΙΥ ΟΔΥΤ65 Οἢ ἰῃ6 ἄσιγε. ὙΤδς βδογίβος νγἃ8 ἴο 

(86 γοάβ οὗ ψδγ βιιοὴ 88 Μαζγάυκ δηὰ Αἀὐδὰ δηὰ [βῃϊασ. 

ΤῊΗΕ ΜΝΜΑΤΟΗ ΕΟῈᾺ ΥΑΗΜΕΗΘ ΑΝΘΜΝΕΒ. 9... 

Ι ν]] οἰδηὰ ὑροῖ ΤΩ Ροϑβῖ 

Αηά 5ἰδίϊοῃ τογϑοὶξ οἢ ἃ ἴοῦνεσ; 
ΑΠάῚΙ τῇ} Ἰοοκ οὖ ἴο 5βεὲ δῖ ες ἩΠΠΊ5ΔῪ ἴο πι6, 
Απὰ νϑδὶ δθνεσ Β6 ΜΓ] σεΐυσῃ ἴο ΤΥ οι δἰηϊ. 

ΤὨΘ ΤΕΘΡΟΊ56 ἴο ἴΠ6 Ὀγορ μοί βεοοηά Τοουρ δηΐ 15 τλοσα οἷ Ὁ- 
ογαίε [8δὴ [Πδὲ ἰο (6 ὅγϑβι σου ρ᾽διηΐ, δῃὰ 15 τΟΓΕ [ΟΓΤΩΔΙΪΥ ἱηἴτο- 
ἀυςεά. ΤΒα ἤγβί σοιηρίαῖηΐ τγὰ8 ἀραίηβί παῖΐνε ορργεββίοη, δηὰ 
[86 Γεϑροῦβα ἰὨγοαϊθηθα {Π6γ ῬυΙϑῃπηθηΐ ὈΥ ἴῃ ΟΒδϊάθδη οου- 
αιεβί. ὙΠ 8θοοηα ΤομΊρ δἰηΐξ 15 ἀραϊηϑι (ἢ 6586 (δ᾽ ἄθδῃ Το 6 Γ- 
ΟΙΒ, Δηἀ 80 18 ἰαίεσ, 1Π|688 ἯΕ ΓΔΔΥ τεραγὰ 1 48 ἃ ἀγδηηδς 
Γεϊτοϑθροοῖ, Ἔχρ]αἰηΐην ἰῃ6 5 0]εοΐ οοπάϊοη οἵ (Ὠ6 [6 νν 15} ΡΘΟΡΪΘ. 
Ομα ΠΊΔΥ ῥγείοσ ἰῃ6 σγεδαϊΐηρ χγοοῖ ἴο ἐσιυεν, [ΟἸ]οσίηρ ἰμ6 ὟΓΒ8., 
θυΐ (ες Ιοῆχοῦ ἽἸΣῸ 8 ΡΧΟΌΔΟΪΥ ροηυΐηθ δηα πλοσα τι Δ }ΪῪ 

τηδίοδε8 ΠΟΦΌΘ ὈΥ ἰδς Ἰαϊεηξ ρδγοῃπογηδϑὶα ψΟἢ ἰδ Ρσορδεῖ 
τυ Γἢ βοςί8. 

12. ΑΙ ΓΙῸ) ποϊοὰ ὉΥ Μα5. 85 ἐἑξξω σορλεγίνι. ἴδ ἰηϊεγρσεῖβ 85 κῦ 
ΓΊΌΓ, 80 Εδ., Εν., Κυς., Νό., εἰ αἱ.---18, Α ὉὉῸ οὐϊτοὰ Ὁγ ὥ 9. Ἐὸος 
4 στο" ὦ τά. Ἰρο", καὶ ἔπλασέν με τοῦ ᾿ελέγχειν παιδείαν ἀντοῦ, οἰνίη 
ἫΣ (ὃς Ασϑιη. βεῆϑε οἵ ἕοστη, δϑῃίοη.-- -14. ά. πῦρῃγ.--ἷδ. Τδε ἱττὲρ- 

Ὁ]ῸΣ τις οδὴ ὃς τεβίογοα ὈΥ ἴῃς οπρίϑββίοη οὗ πῦρ" πῦπ2, Αἱ ς ἢ ἰ5 ἰη- 
Δρρτορσίαῖβ, 88 ἴῃς (μαι θδῃ Ἴδρίισεβ τεσῈ ΒΟΪ βα]ς, δηὰ ἴμοσε ἷἰ5 
ὯΟ 88εστίῆςς ἰο ἴδε ἀοοξ. ΑΕ 55)» ΠΌσν 15 Ὁ» ἰ5. ομίτϊδα ἰπ τη58. τηθη- 
ἰοπεά ἰῃ ν. 11.---17, Ἐὸσ ΑἹ 15 νη Οἷε. διὰ Υε. τεδὰ ὕψη, θὰϊ ὍΣ 
Βεϊοηρβ ἢ (ΐ5 τηοπιθοσ, ἘῸΣ Ἰ8Π (δ6γ τεδὰ νι, 85 ἀοεβ ζορί. δπὰ 
οτς τ5. οἵ Φ ; Ὀαὶ [ἰ 8 τοσγο ρΡοεῖίς ἰο οοπμυς ἴῃς ἔσυτε. ΑἹ Ἤ ΌΓῚ 

Σοῦ, 50 Ὁ 33, ὃυϊ (Κ᾽ αἰνίάεα τῇς τηδιηθεῖβ δέῖεσ ὍΟΡ,, οσαϊἶπρ 1Βς 
οοηΐ. ΤῊΪΐβΒ τρᾶῖκεβ ὑνὸ δα 08] σοι ε.β, ἀπὰ 8]1ονβ δ᾽Όπ κὸ ἴο ἀδηοΐβ 
οοπέηυδηςς, ράΓα οὶ ἴο οΓ, ἾΝε. ομδηρεβ 481 σνὸπ" ἴο γἼπν, 
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ῶ2ι. ΑἹ το. ΟΦ πέτραν, 50 95, τεδάϊηρ ὋΣ. ΑΗ 5οκ. Βυῖ ἴδε ρδϑτ- 
8116] σεαιΐτεβ 3. Φν, ΑΗ͂ πουϊὰ τρδδη, ἮΒδὶ ἄθϑνοσ 1 5}4}} τεΐϊυσῃ ἴο 
ἴδοβε ἯὯΟ 5εηΐ σης, ο΄. 2 5. 24:2; Ὀυϊ ἴΏετε 8 ἢο ἰμαϊοδίοη οὗ ἴῃς Ρτορἢ- 
εἴ;5 σερσεβεηϊδεινο Ἵμαζαςίοσ. ζ, Βσά., νε., Οοσὶ, εἰ αἱ., τὰ. 2'ῶν. 

ΥΑΒΗΜΈΕΗΒ ὉΙΕΕΟΤΙΟΝ. 23:., 

3.8, Απὰ ὙΔὨνΘὮ δηϑυγοσοὰ τὴς δηὰ 56: ““ἸἸὙτῖϊε (ὃς νἱϑίοη δηὰ δῆστανο 
ἱξοῦ 10] εῖ5, [δδῖ οῃς πᾶν τεδα ἰΐ τοδὶ γ. ἘΕῸσ (δ νἱδίοῃ ἰ8 ΟὨΪ]ΥῪ ἔοσ ἃ βεῖ ἴἰπης, 
δηὰ ἰ5 σἱρεηΐηρ τοναζὰ ἐΐ5 οοποϊυδίοη, δηὰ ἰξ τ 11 οὶ ἔα]. 16 1 ἴσος ναϊϊ 

ἴοσ ἰϊ, ἕοσ ἰδ τ.}} βυσεὶγ σοοτας; ἰξ ΜΠ] ποὶ ἀεἶαγ. Βεδοὶα:᾽» 

2. ΤΒαε 2αδίσίς ττετα {κε ἴῃοϑε οὗ Βαρυ)οηΐδ, οὗ εἶδ, μοὶ οἵ ψὰχ, 
δηὰ τόσα ἰο 6 ῥγεβεσνοὰ ἀυγίηρς [86 γεδῦβ ἰδὲ βῃου)ὰ εἷδρϑὲ 
Ρείοστε ἴῃς ονογίῆσον οἵ ἴδε Βδυϊοπίδῃ ρόνεσ. ὙΠΟΥ ΜΌΓῈ ἴο 
Ὀὲ υυύιϊτίθῃ αἰ ϑΕ ΠΟΙ ἴοσ ρυθ]]ς Καονϊεάρε πα οποουγαροιηθηί. 
ΤὨα ι.86 οὗ (Δ 0165 110}165 [αι (6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ νγ88 τις ἰη ΒαΡγ- 

Ἰοηῖα. [1ὶ ννᾶβ ἃ τοὶ] Ὡς ἢ 5αΐδῃ ἴοοῖκ ἴῃ 8'.---37ζΖ, . ΤῊ]8 νεῦβα δηά 
γ. ὁτὲ αἰτεοίοα ἰο (6 ὁποουγαρεοπηθηΐ οὗ (6 οαρένε [6 }25 ἴῃ {ΠΕ ῚΓ 

Ῥδίθηϊ δβϑύγδηςα οἱ ἴῃς αἰνίηα [411 Π}01η6855. Βυαάδ τηδῖζο8 "2, 
ζον, ἴῃς 5'ψῃι οἵ ἀΐγεςξ ἀϊβοουζθθ, 85 ἱπ 18. οἱ 5, ἀηὰ (6 ογδοὶς 
Ὀερίῃ μεσα. Βιιῖ [18 15 ποί οἶθδσ. 

ΤῊΕΒ ΟΕΚΑΟΙΕῈ. 4:5, 

4, ΤὮς υρτῖρσπς [84}} σε31] ΐ5 δουὶ ἰῃ τλθ: 
Αμπὰ τὰς τἰσΒίδουϑ 85}8}} 1ἶνε ἴῃ τὰν ξαι Ὠζυ]Π688. 

Β, Αῃὰ 4190: 
Α5 νι ῖτἢ πίῃς (ἢς Ὑτοηρ- ἋἍἐσ νυδυηιείῃ, 
Ης Ἀδιἢ πιοσς ἴθδη ἐπουρὰ, Ὀυΐ 5 ποῖ Δ]]οὰ; 
ἯὟΝΒο δηϊαγμεῖδ μἷ5 ἀεβίῖγε [τὸ Θ86ο], 
Απὰ 1κὲ Ὁεδιδ Βα ἰ5 ῃοΐ βαϊεα: 
Βυῖ ρμεαιδοσεῖ ἰο Εἷπλ 411 [Ὡς ὩΔἝοΙὨΒ, 
Απὰ Βεδρεῖδ ἴο ἷπλ αἱ] ἴῃς ὑδορὶεβ. 

ἯὟ ε ᾶνε ἰῃ 686 νεσϑθβ ἃ ἀουῦ]α οοπβοϊδίίοη. [πῃ ν. ὁ (86 ἔα! 1ἢ- 
0] τἱρμίθουβ 15 το] ἰδὲ ἢ 5384}} θὲ ργεϑεσνβά, θεσδιιϑα (δε ἀοά 
οὗ Ιβγϑδοὶ 18 [αι] ἴο 5 οονοηδηΐ; ἴῃ ν. ἢ ἰ8ε ἰβουρδῖί ἴὐὑγη5 ἴο 
[86 ΟΡΡγδβϑϑίῃς πδοη ψὮΙΟΝ 15 ἴο ὈῈ ν]ϑιἰεα ψ 1 τ] ας ΠΏ. 

4. ΤῊΪ8 νοῦβα 8 οὔθ οὗ ἴνο ψῖοἢ Ῥδὺϊ ἀδρεηάδα οἡ ἴοσ ἴῃ 6 
ἀοςοι πο οἵ ᾿υϑ δοδοη ὈΥ [ΑἸ 1}, [Ὁ] ον (6 πηραπίηρ οὗ [Π6 ῥΓ65- 
οῃΐξ Ηδθρταν ἰοχίὶ, Ὡς βμου]ὰ ὈΓΟΌΔΌΙΥ Ῥὲ οοτγεοϊεα δἰζεσ . 
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ΤἼε δγϑέ τρεθεγ οὗ [86 γεσβα ρῖνεϑ 0 856η56, Ὀαξ τηνϑὲ παγνὸ σίνθῃ 
ἃ 86η86 [{κὸ (Πὲ οὗ ἴῃ ϑθοοῃα το ΕΓ. 

δ. Απμπά αἷδο ἰβΒ ποῖ ρΡαῖΐ οὗ [86 ροείϊς τηοᾶβϑυσθο. ὙὨῈ ἴῃγος 
ΠΟΌρΙοῖ5 ἐχρ δίῃ (86 οσοδϑίοη ἴοσ ἴῃς τη] θα Ποη8 ἰπΠαΐ (ΟἸ]ΟΥ, ἰῃ 

(86 ρτορα οὗ (δες (Βαϊάδδη διιδ ἴοη. Τῇ οοτταρί ἄγϑξ οουρϊεοῖ 
τασδὶ Ὀ6 τοβίογεα Τςοπ]θοζυγα γ. ὙΤδδ ποσγὰ τοΐρισ, ΜὩ]ΟΝ τυϑὲ Ὀ6 
τεϊαϊ ποά, ρίνεβ (6 ΚΟΥ ἴο 16 οῃηθηἀδίίοῃ, δηῃὰ [μ6 ἢγβί ὕγο σου ρ- 
Ιεῖ8 οοστεβροηα ἴο δδοῦ οἴμβεσ. Τὰ ὌρΡγεβϑθοῦ Ὀοδϑδίβ 'κ6 οὴβ 
Β]1εἀ τῖῖ πε δηὰ 5111 υπϑαηβθοά, δῃὰ ἴῃ (ἢ6 πεχί οουρ]οΐῖ δ 
ῖ8 ἶζε Τεαίμδ ΜὮΟ 8 Ἔν ρτεθυ δηὰ πονὸσ [45 ἰοοά οῃουρῆ. 

ΤΒοτα 15 Βεγα ἃ ρᾶγίαϊ χυοίδιίομ ἔγοτα 18. εἶς, Τεγείογε δμεοὶ ἐη- 
ἰσγρείμ 67 ἀεείγε. 

8. Δ προ, ὦ ἀνατελεῖ, 33 σῤῥαγεδί!. Ὁ ἀρρεδῖβ ἴο δανε τεβὰ Μ2} 
γρῦπ. ϑ8εῦ. οἰχδηάβ ἴο 9η»ον, Βχά,, νε. δηὰ Οοσῖ στοδὰ πρν, ἘΠ σ. τὲ - 

(αἰη5 ΑἹ πρνν, Ὀυϊ τοδὰς Ἢ ἴοσ ΑΝ Ἴν, δηὰ ἰτδηϑὶ δῖος, Τὴε νἱξίοπ 5λα] 

δεαῦ ιυΐπεςς 7ὸν ἐέηιδ ἰο σοηιξ, αμὰ ῥγοοϊαΐηι ἰο ἐδ ἐμά; ἃ5 Ἢ διῃβ! ὰ Πρ τὰ 

ἴδυ5 οοππεοίεα ἴῃ 5. 2712} ῬΣ. 619 Σ217 Ἱ45 χοῦ. δ, ΔΙ ΠοΌρἢ τ ἱϑροϊηῖεα 
ΓΟ ἴῃ Ρτ. ΑΕ Ὕπκ κῦ. ὦ Κα 3 Ἄ δηὰ 40 τηββ. οοἱαϊεά ὉγῚ Κεπη. 
δηὰ ἀς Ε. τεδὰ κ᾽ν.--4. ΤὙδς ἄγβὶ πιδπιῦες οἱ (ἢ Ϊ5 οουρῖὶεῖ 15 οοττυρῖ 
Ῥδϑὶ 3δίς τεςοηβίσυιςἔοη. ΟΦ ἐαν ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψγνχή μον 

ἐν αὐτῷ, τεδάϊηρ η»}}} δῃὰ "σρ). 33 Εκεε φωΐ ἱπογεάμδεις ἐ5|, πον εγὰ 
γέοία απίπια εἼμς ἐπ τενιοέέῥδο, συεβδὶηρ αἱ ἰὰς τηραηίηρς ΠῸΌ» ἔσοτα ἸΣΣΙΌΝΣ 
π ἴῃς οοτσεβροπάϊης πιοσῖρεσ. “ὦ τεδὰ (οσ δεασά, ϑεδδξ) τὺ ἔοσ γν. 
Βσ. δῃὰ Βυ. οἴηξηὰ 59)" ἔοσ πῦον Ἴ)Π, δηὰ βυρροβε ὦ ἴο δανε τεδὰ 
δ» 15. γε. εῃιδεπὰβ ὅπ ἴος πῦρ. ὙΒὨς εἰηθηἀδιίίοη ἢὉ}ῈΠ 15. ἱῃδρ- 
Ῥτζορχίδϊβ, 88 ἰξ ἱπτοάυςεβ ἃ ζδἰπίηρ, αἀἰδοουταρεά 76, ΓΕΔ αΥ ἴο ἃροϑ- 
(δε, πεῖ Σ ΟΥῪΣ ΠΟΙ 12, οὗ σβοῦιὶ ποίη ἰ5 βδαἱαὰ Ὀείοσγε οσ δέίϊεσ. 
Τδαδῖ 15 σαίποσ ἃ ΝΎΊ, ᾿θπουρδί, δα δοοοσάϊη μιν [ἢἷ5 ραββαρσε 15 αυοϊεα 
ἷῃ Ηεδ. τοῦ ἔσοια (8. ΤΈς μᾶζα] οὶ ἀδιωδηάβ ἃ βίδίεσωηεηΐ δηςουσαρίην 
(δε ἔα] ἴο ἐχρεςὶ ἀεἰϊνεσαθοαθ ῬΣΟΌΔΟΪΥ Ὑν 15 οοποθαὶεα ἴῃ πῆνσ", 

ΠΟΥ ϑροηαϊηρ ἴο ΟΥῪΣ ἴῃ [86 ποχὶ τῃθιδοσ, δηὰ ἴδ ογὶρἰμδὶ ἰοχὶ Βαὰ 
ΒΟΙΏΘ 800 ἢ ΠλοΔηΪηῦ 895 Τἦσ μῤνὶρἧ 5}α]} οίαγν δὲς ςομῖ οἵ 5λα]} ἀεἰξυενῦ 

μὲς τοι! (Ατα. 21); οΥ, ροββίθ]Υ, ὉῪ ̓ ἰσαπβροβί ἔοῃ, 12 ἸσὉ) Ὑϑὴ δῦ κὉ. Αἱ 
ἸΩΣΙΌΝΩ. ΟΦ ἐκ πιστεώς μου ζήσεται, νυ ὩΪΓὮ ρίνε8 ἴῃς ῬΣΟΌΔΌΪΝ οοττζεςῖ 
ὭΣΙΌΝΩ. Βυϊ μου οὐητεα ἰῃ τη88. ποϊδα δῦονε, δηὰ ἰῃ (ὐδὶ. 3:,.--- 

δ. ΒΥ οοτμσῆίοη Τοημϑεηΐ οὗ οὐἱςβ (86 ἄγβὶ οουρϊεῖ οὗ (185 νοῖβϑε ἰξ 
οοστιρί. (ὦ ιταηβίδίεβ 1" ΟΥ̓ κατοιομένος͵ ὈΓΣΟΌΔΟΌΪΝ ἃ ταϊξίδκε ἴοσ 
κατοινούμενος, Νε τηικῖ ἄσβὶ οοττεςὶ ΑΕ ΤῸ" ἴο πγν, 8οὸ Ἶε. (δ περάνῃ, 
Σ εὐπραγήσει οΥ εὐπορήσει, Ἅ, ῬτοῦΔΌΪγΥ ὡραιωθήσεται͵ 8.5 ᾿ξ ἔτοτῃ ΠΝ); 
80 33 ἀεοογαήμγ. ὙΠ οοσγεβροπαϊηρ »89ὴ Μὸν ἰῃ ποχὶ σ ΘΟ Σ οοτεδε5 
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ΤῊ", δηὰ ἴῃ ἴυσῃ τοαυΐγεβ 1} ἴο ὃς Γεϊαἰπηδα, 845 ἱπ 41} ὟΊσββ., δὨουσῇἢ 

Τοὐοοϊεα ὈΥ ἰεχίυδὶ οσὶ οβ. Βσ., Οἷβ. δῃὰ Βα. οοη͵δοΐυσε γ)Ν9 ὈΡΝῚ Το σ 

ὍΣ 2 ἢν, ἾΝε. βυβρεςῖβ " οοπορδὶ θα ἰὴ 155; Ἡουΐϊδηβ δηὰ Οοσῖ 

δυρρεβῖ 5). 1.288 οῆδηρο 15 τεαυίϊγεα, δηὰ ἃ βεῆϑὲ Ὀδί(ου ρϑγβὶ!εὶ ἴο (δες 

δεοοηὰ σροοΣ ἰς βεουγοὰ ἰξ τὲ σοδὰ 1)» 159 (οἰ ἔοσιω 092) ας τοὴ 

τοίη (ΖεςὮ. ο'} 1ο) δῃὰ νοςδὶϊϑεὲ 3). Ἐὸσ ἴδε ἱγῃροββίθ]ς Ὅν σὰ. 
ὍΝ (9) ΟΣ ὍΡ). Το ὕνὸ οουρ]εῖβ δηαϊηρ τ πγλ δηὰ }59" [818 

Ὀεοοσλα Ῥδσδὶ]]εἶ, οὴς σα κίηρ ἴδε 212 ἱπβδίδοϊς ἴῃ ἀσίηἰκίης δηὰ (Ὡς 
οἴδεσ ἰὼ εδίηρ.---ὅ. ΑΥ γυνὴ κῦν. Οδ οχαίβ οομΐ., τυ δἰ οἢ ἰ5 Ὀεϊίετ. 

ΤΗΕ ΜΑΙΕΘΙΟΤΙΟΝΘ5. 255 

βο, 584}} ποῖ {ΠῈῪ 4]} οὗ ἴθ πὶ ἰδῖκα ὉΡ ἃ Ῥδσγδῦϊς διαϊηϑὲ Βίτω, ἰ5 τλοδηΐηνρ ἃ 
τί ἀ]ς το Ὠίτω, δπὰ 58γ: 

ΕἸΕΒΥ ΜΑΙΕΘΙΓΟΤΙΟΝ. 8ε»-᾿͵ 

αν͵ ἴνο ἴο δἷπι το ἰδικοῖ ἢ ὑδυγυ οὗ νιδδὶ ἰβ ποῖ πἷ5; μον Ἰοησὶ 
Απὰ ρῥγδϑβεἬοῖ Βδανὴν ἴῃς γοκε οὗ δἰ5 υἱεάρε! 

Ἵ Θ8Δ}1} ηοὶ ΠΟΥ δγίβε βδιιάδάθηὶν ἰπδῖὶ Ἔχαοῖ υϑῸΓΥ οὗ ἴδες, 
Απῃὰ {δεν ἀνγαίκα ἰῃδιί 5 .4}} ὀρῇγεββ ἴδες, 

Απὰ δου 58αῖϊ Ὀε ἰδεῖν ὈΓΕῪ ὃ 
8. Ἐοζς 8ἃ5 ἴδοι δὰ βροϊϊδα ὭΔΩΥ ὩΔΏοΠηΒ, 

ΑΙ! τἰδε τεβὲ οὗ ἴδε Ῥδορὶεβ 5}8]} 5ροῖ! ἴδεα. 
[ΕοΣ ἴδε Ὀϊ]οοά οὗ πε δηὰ ἴδε νἱοίΐδεηος ἀοης ἴο ἴδε Ἰδηΐ, 
ΤΒο εἰν δηὰ δ]1 ἴδδι ἀνε τποσοΐη.) 

65. ἘΝ. πρᾶν θὲ τρῆϊ ἴῃ ἰγαηϑδῃρ ὦ ἐσμμέηρ ῥγουογὸ ἰμϑιοδὰ 
οἵ ἠς ἑμίεν ῥγείαϊοη α γἱἀάϊἶΦ. ΤὮΣ τηεδηΐηρ 15 ποῖ οἶἰθασ. Α8 {Γ8}58- 
Ἰαϊεὰ ἀρονε ᾿ξ πιθδηβ8 ἰμδὲ 86 (μδιἀδδῃβ σου] πο Ὀεϊϊενα ϑυςἢ 
[Ὠτοδίβ ἴο θῈ βεουβ δηὰ ἀδηρδθγοι3.---θ Ὁ. ΤῊΪΐβ οουρ]εῖ (θυΐϊ ποῖ 
δ δί [011008) 15 ρυΐ ἴῃ (6 τηοῦ ἢ οὗ [Ώ6 ορργεβϑεὰ πδουβ. ΤῈΘ 
ἄσυγα 5 οὗ ὁπ6 0 ΟΡ γεβ865 ψ] ἢ δ 7}) (ἸΈΈΓΑΙΥ ἐπογεαδείδι, ἃ5 ἴῃ 
ἘΝ.). ΤὨε ορργεββίοῃ οἵ (ἢϊ58 Ὀϑογογ ἰ8 δος (μαι δ6 τεαυΐγοβ 

ὈΞΌΓΥ οα ννθδὶ με ἢ45 ποίΐ ἰεπί. ΑἾβ80 ἴῃ (6 βεοοπα πῃεροὶ ΔΑ 
ΤΊΔΥ Ὁς τς, ἢ ὨΙΟἢ οα56 (ΠὨε ποδηϊῃρ Μ1} Ὀς, Τα »ιαξεῖ} ἤξαὺν 
οἡ μήηιδοι ῥίοάρσες; Ὀυϊ ᾿ξ 86οτ5 Ὀδίίοσ ίο γεζαγὰ {86 Ὀυγάξη οὗ (ἢ 6 

γοζε (ἴοτ οβ πῆρε ἴο ΡῈ Ῥογῶῇς ΟΥ̓ 186 ορργεββεά.---ὃ8Ὁ. 1ι 18 
ΡΟΓίθςΕγ ον ἀδηὶ (μι 1η18 σουρ]εὶ 18 ουξ οὗ ρίδοα δῃὰ [88 ἰῃ 5016 
ὙΑΥ Ὀδδ ἰηβογίεα ἔγοπι ὅἶ᾿, 



τό ἨΑΛΑΒΑΚΚΟΚ 

ΘΕΟΟΝῺῸ ΜΑΙΙΕΘΙΟΤΙΟΝ. 8.0, 

ϑ, Ἧηο ἴο εἰτα τἰδδὶ ραϊπειδ δὴ ενἱ ραΐῃ ἴο ἢΐ9 μουϑε, 
Το β8εῖ ἢδἰ8 ῃσϑί ἴῃ ἃ δἰσῃ υἷδος 
Το Ἔβοβδρςε ἔσοια ἴῃς μαπὰ οἱ ενΐ. 

1, Του διδοῖ ἀσνίϑει βῆδιως ἰο της οὐχ πουδε; 

ΎΤΒου μιαβῖ ουΐ ο΄ ἸΊΒΗΥ ΡεΟρΪ685, 
Απὰ Ὀχουρσδῖ συΐὲ οὐ τΐηα ονγη 56]. 

τ, Ἐοτ ἴδε βίοης 58}4}} ΟὟ ουἱϊ οἵ ἴδε τι ]}, 
Αμπὰ ἴδὸ Ὀχαος ουὲ οὗ [86 ὔμαθοσ 58.481} δῆϑτεσ ἰ( [ἀπ 540] 

909-10. Ιι 15 ποϊύζοοδθϊας ἰδὲ ἴμ686 Βᾶνα ἴὮσγοο πο θ6Γβ, ἃ8 ἴῃ 
ν. ᾿. [πὶ βοῇ ο886 ἴῃς (Ὠἰτὰ το 18 Θϑϑοητίαὶ ἴο ἀθνοίορ (Β6 
(δουρῃϊ. Οπο τϊρδί {μἰπῖκ ἔστοια ν. ᾽ (ῃδὲ (86 τοὸοό γγαὰβ αἱτγεοίεὰ 
δραϊηϑὶ Εσοπλὶ ψἢοβὲ ποδί ψγὰ8 ἐῃ α πέρ ῥίαοε, Ὀὰὶ ν. δ᾽ στ 118 
Γερο οι οὗ ἴΠ6 τ] ΡΠ 1Θ ςοπαιϊια8[5 ΔΡΡ]168 ἴ86 τη] θαϊςοη 511} 
ἴο 86 (Βαϊ άεδη5.---11. Τῇ ἄσυγε οἵ ἃ βίοης δηὰ 8 ΠΤ ΡΕΓ ἔΓΟΓΩ 
(δ ΟΡ γεβϑογ᾿8 οι 86 Ῥσορβεϑυὶπρ 18 ἃ υἱοϊεηξΐ ὁΠ6, 8Δῃηα 11 4068 ποΐ 
ΠΟΙ παίυγα ΝΥ ἔγοτῃ (86 ρῥγεοθαϊΐῃρς νεῦβο; δῃὰ ψὰ ΓΔΥῪ ϑιιϑρεοῖΐ 
(ἢδὲ [18 γοσϑα, ψ 1 [86 ποχὶ τ Δ] ας οἢ, 15 ἃ αἴοσ δα! ἤοῃ. 

ΤΗΙΕ. ΜΑΙΕΘΙΟΤΙΟΝ. 8[ινι, 

::. ἯΟο ἴο Βὲτα "ἴδ Ὀυ Πάει’ ἃ οἰϊν “ὮΥ Ὀἱοοά;,᾽ 
Απὰ ἐουπάειδ ἃ ἴονγῃ "ΌΥ οσίπλε.᾽ 

2. Ατὸ ποὶ ἴπεβς ἴδε νοχζὰς οἱ ἴδε Ι,ογὰ οἱ Ποβίβ: 
“Απὰ ἴδε Ῥδορὶο 5884}} οἱ] θυϊ ἔος ἴῃς ὅτε, 
Αμπὰ ἴδὲ ἡδίίουβ ΘΑΣΥ μου βοῖνεβ ἔοσ ποϊμίηρ.ἢ 

μ “Εοσ ἴδε δασίδ 581} ὑς 611εὰ τ ἢ ἰδς Κποπίεάρε οὗ ἴλς σίοῦγ οὗ Υδανθῖ, 
85 ἴ06 ᾿γδῖοσβ σουοσ ἴῃς 56 8.᾽ 

Ἡεχε 158 ἃ γσολδγκδῦ]α βιισςοϑδίοη οὗ χυοίΔ οη 8, ἀθαη οἷν ἀεεὶρ- 

πδίοα 88 βοὴ δηὰ ἀδροηαϊηρ οἢ ἃ ῥγενίοιιβ ςο]]δοοη οἱ βδογοὰ 
θοοΚβ. Ἦνε οδῃ Βαγαϊν ἀουδέ ἰμαὲ [815 τηδ᾽εαϊςοη, σι ν. 
ΜΙςΟἢ ἰηίτοάτιοα8 1, 15 (86 ἰαία δά ἀϊοῃ οὗ οηθ ψῆο γγὰβ ποῖ ἢϊ1τη- 

561 δὴ οὔ ίηδὶ δηὰ διυϊμογιίδνα ὑγορῃεί, Ὀυϊ ἃ β.τρε.---12. 
ΤῊΪ5 Ραββθᾶρε ἔγσομι ΜΙ. 3.9 νγὰβ δι ἀγεβϑεὰ ἰο (86 ορργεβϑῖνε [εν ]8ἢ 
τυΐεῖβ γῆο ψοσα υ ]άΐηρς Ζίομ δῃὰ 7ογιιβαίθπι ΟΥ̓ ἔογορα 5οσνῖςα, 
θυΐ 15 Βεγε δρρ]εὰ ἴο ἴ:ε Ομδϊάθϑδῃ βροῦεσ ὑπάοσ ἰῃς ἔσιυτγε οἵ ἃ 
Βοιι56.---18. ΤῊΣ ἤγϑὶ βεῃίθησα ἴῃ (18 νοῦβα 18 ἴο Ὀ6 τοραγάςθα 85 
ΡΙΟΌβ6, ἴο ἱπίτοάυοε ἃ ροεῖς αυοϊδοῃ ἔτομι 76. κ᾿. ΤΠΘ αυοίδ- 
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ἴοπ 8 ῃοΐ ᾿ἰογαῖ, θυὶ σὐ δεμδωπ, Δπἃ Διγδηρθα ἴογ [86 {{Πτηείογ 

ΤηΘΑϑιγο. [Ι͂η (8 οα86ὲ (6 φιοίδοη 15 ἀρροϑβὶΐβ, ἃ8 [θυ 8 
Ῥτοαϊςτοπ τγ8 δϑϑαίηϑὶ ΒδΌγϊουη.---14. Τῆς αιοίδεοι ἔγοσῃ 15. ταῦ 
18 ῃοΐ ΠΊΘΈΠΟΔΙ, ΠΟΙ 888 ἰΐ ΔΗΥ͂ ΑΙ ΟΌΪΑΓ Ὀοδσίην οα ἴδ6 βυδ]εςῖ, 
Ὀυΐ 18 ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ ρῥίουβ τεβεοςοι ἰγονσῃ ἴῃ δὲ Βαζαζά. 

ἙΕΟΌΕΒΤΗ ΜΑΙΕΘΙΓΤΙΟΝ. 8.1 

“, ἯἮο ἴο Βίπη ἴδδίὶ τυ κοῖῃ ᾿ἷθ πεῖ ρῃρουτ ἀσυηῖκ ἔσο ἴδ εὑρ οἵ τὰν πταῖδ. 
Ἐνδη τοδκίην ἴπετὶ ἀσυηΐοη, 80 85 ἴο ἰοοῖ οὔ πδκεοάῃςβϑ. 

":,. [Του δὶ βαϊοα τίϊ βδδπιο ἴοσ ρμίοσγ. 
Ὀτίηκ δου ἴοο, δὰ 5ῆονν τὰν υἱποϊτουτης βίου. 
ΤΏΣ οὺρ οἵ ΥδανοΒ σσδς Βδηὰ 584}} οοΐῃς σοιῃὰ ἴο ἴδε, 
Απὰ 5ῆδιης ὕροὴ ἴὰγ ρίογ. 

1, Ἐὸοσ ἴδε νἱοϊδηοε ἄοπα ἴο 1, ΘΌΔΠΟΙ 5}}8}} οονοσ ἴδ66, 

Απὰ ἴδε ἀεεισυςὔοη οὗ ἴδε οδιῖ! ας 5}}Δ}} δϑ τισι ἴΠ6ς. 
ΤΒε Ὀ]οοά οὗ τηϑῃ δηὰ ἴδε νἱοίΐδηος ἀοῃς ἴο ἴδε Ἰδηὰ, 
ΤΏε οἰϊγ δηὰ 8}} ψῆο ἀννεὶ! τδοτγεΐῃ. 

ΤἼς ἱγγερυ γι οὗ (86 τηεῖσγα ἴῃ νυν. δ βυιρροϑίβ [μα 11π65 ἢᾶνς 
θδοη ἰμῆδίεα, ρεγθδρ5 ΟΥ̓ ἰδ δαάϊθοῃ οὗ ἰμ6 εἶδυι9ε5 ὕγονι ἐδ οεῤ 

οἵ ἐδ ὐγαίδ, Ενεπ πιαξκίπρ ἰδεηι ἀγωμζο ἀρὰ γὶρὶ παμά.--1δ. 
Το 5 θῖχ ἴῃ ἐᾷν τυγαϊᾷ ἀἰδαρτοοβ ψ 1 ἀἷς πεῖρηδοιν, Ὀυϊ ἴῃς ἰγαῃϑὶ- 
ἴοῃ ἴο 2 ΡΕΓβ. 85. ἄρτϑθβ ὙΠ ν. 5, ἘῸΣ ἃ βίαν 86 οὗ με ἤρσυγε 
οὗ 16 βῆδιηδ οὗ υῃποονεγθα πδκομθ85 866 Νὰ. 35. ὙΈῈ βίογυ οὗ 
ΝοΔἢ 8 ἀγυμκοηηο88, δηὰ [Π6 σᾶγα ἴο Κααρ 8ὶ8 ὈΟΑΥῪ οονεγαεά, 15 
ΟΠ6 Οὗ ΣΊΔΩΥ (8368 ἴῃ ΟἿ, ἰῃ ψΒΙςοἢ ἰμδῖ 56η56 οὗ τηοά 650} 15 1110.5- 
(ταῖοα ψμΐοἢ Οτεεκ Ὑτίζεῦβ 5ΔΥ οδδγδοίεγβεα ἴ[ἢ6 Ῥεχξίδηβ, δηὰ 
ΜΏΙΟΣ 4190 ΔΡρθδσβ ἴῃ Αβϑυσίδῃ αγί, ὑυὶ 18 δρβοηΐς ἰῃ Οσεεκ δηά 
Ἐργρὔδῃ αγὶ.- -16. ΤῊδ οὐαϊβϑίοη οὗ [86 ἢγβί οἶδιιϑεὲ 18 γεαυϊγεά, 
85 ἰξ δηιοραίοβ ἴ86 οαυ36 οἱ ἴδε 5ῆδγηβ ἰῃ (Π6 Ὡσχί ἔγγὸ ΤΟΙ ΌΕΓΒ, 
Δηα τεροδὶβ (ῃ6 δϑὲ τποροσ. [ΓΥ(ογα γ, δὲ ὠποϊγομηιοίδο; ἃ 
ΒΌΟΠΩ ΟΧΡΓΟΘΘΙΟΠ ἴοσ σἤσιυ ἐδ δε μηποϊγομηιοὶδοα, ἰταρ γὴν ἴῃ 6 
ἀουῦ]α ββδπια οὗ ρεδγϑοῃδὶ ὄὌχροϑσγε δπα δ'ϑὸ υῃογσγουσης 50}. 
--17. νηὲ εδῃποῖ θὲ οσεγίδη τ μδὲ ραγ συγ ἱπναβίοη οἵ Δ ΘΠΘΓΩΥ͂ 
18 ταίοιτοα ἰο. Ετοπιὶ (Π6 Θδγ] 1688 ΕΠ Π|65 [26 ΘΟΠΟΊΘΓΟΙΒ οὐξ [ῃς 

ὈΠΆΡΕΥ οὗ 1 δηοη, Κἰ]]6ἃ ἰ15 οδτα δηὰ μυηίοὰ 115 τ 114 Βοαϑβί8, 88 15 

παιταίθα ΟΥ̓ νϑγίουβ Κίηρβ ὈοΙἢ οἱ Βαρυ]οηΐα δηὰ Αϑϑυτῖα. ὙΠΕΓΕ 
8 ῬΥΌρτα88 ἴῃ (86 ἀεβοσρίίοη οἱ ταναρὲ ἔγομπι (86 συΐη οὗ [ἢ6 ἴοτ- 
εϑ8.5 ἴο {Π6 5]δυρῃίεγ οἵ ἴῃ οἰ 65. 



8 ἩἨΑΒΑΚΚΟΚ 

ΕΙΕΤΗ ΜΑΙΕΘΙΓΤΙΟΝ. 3:65 

1, [δι ἰβ ὃς υχγοῖϊ οἵ ἃ στανεῶ ἰγδρο, ἴδδιὶ [5 τυδῖτοσ μδιδ τανε ἱϊ, [86 
ταοϊἴδη ἰπηαρε δηὰ ἴδε ἴξϑοβοσ οὗ 165, ἰδὲ [5 ἔσαιωος ἰσυκίεὰ ἰῃ ἰδ ἴο σϑδίκο 
ἀυτ ἰάο]ς.] 

", Ἧνο ἴο δίπι ἴδδὶ βα ἢ ἰο (ἃς ττοοΐ, ᾿ΑἸσαῖκςο, δσουδὲ [γβεῖ{᾽ 
Το ἴδ υμπῦ βίοῃς, “1 5841} ἰδδο!}" 
Βεδοϊὰ ἱἰξ ἰβ ονεοσϊαἰὰ τὶ κοϊὰ δηὰ εἷνεσ, 
Απὰ τδοζὰ ἱβ ἢ. Ὀσοδίἢ δὶ 4}} πὶ τίη ἰξ. 

Ὁ Βυὶ ΥΔΕ ἢ 5 ἰπ δἰ5 Βοὶν τεσταρὶς; 
Ηυδὴ Ὀεΐοστε ἶτη, 8}} ἴῃς οδσίδ] 

ΤΟ επίγε πηδ᾽ ες οῃ ῬγΟΡΔΌΪΥ ΘΟτ 68 ἔγομι 8 ἰδίεσ δος ῆο 
τοῖο ἰοηρ δἵΐζεγ (6 της οὗ [με Οαράν!γ. [ἰ 15 σεμεγαὶ ἀραίηϑὶ 
ἸἀΟἸΔΙΓΥ δῃὰ [88 πο βρεϑοΐδὶ ρεγί μου 85 δραίπϑί [ῃ 8 Ορργεβϑοζβ. 
Οεγίδί Ὡ]γ ἰμ6 ῥγοβδὶς ν. ᾿ὃ τηυβὶ Ὀ6 ἐχρυηρβά. [1| 15 συ εν οομὰ- 
ΡῬοβεά, δῃὰ ἀρρϑδῖβ ἴο "6 81:1. δὴ οὔ Ὀτεϑκ 85 ἃ 8. ρα τσ μᾶνα 
ΒιΑΒΕΙΪΥ Ἰοιδὰ ἴῃ (Βς τιδγρίη.---18. ΤΠῈ ἐχργεββίοῃ, ἐφασμεν οἵ ἰἑδς, 
ΔΡΡΙΪεά ἴο ἃ »ποίίθη ἐριαρέ, Βθθῖὼβ ἰο ἱτυρὶν ἃ ςεγίδίη γεϑι 0.8] Ὀδ το 
ἴῃ ἃ τϑᾶὶ] ρόῦτεσ οὗ βεδίμοη σοάβ. [1ςᾺ16 γα] Πγ, ἐδ ς ἤγανιον οἵ πὲς ἤγανιθ 
ἐγμσίοι ἐπ ἢ, 80 Ἰποϊεσδηΐ τεἀυπάδηςγ.--19. Ηετε (Ὁ ρῖνεβ τ18 
(86 ἱπιε αἰνίβίοθ. Βοίῃ πψοοά δηὰ βίοῃε ἃγε ψίνθη 88 πηδίογι 8 
ἴογ 1415, θυΐ 1 18 (ες ψοοά ἰμαΐ 18 ονεσίαἱὰ τι ροϊ ἃ οἵ 5: Ϊνεγ. 
ΨΕΓΥ 51π18]} ἰά0158 οὗ σοϊὰ ἢανε δὴ ἔουηά. Τἢδ ΘΧΡΓΕΒ5ΙΟῺ 8 δΓδ 
(Δ Κθὴ ἔγομι 15. 44Ὁ 54.---20. ΤΏ ἐερεῤίε ἰβ τεργεβεηϊεα 848 ἰῃ [0]} 
Βοσνίςα, [ἰ 15 1 Κοὶγ [μὲ ἔγομι [Βα 148. οἰδυιβα 18 ἄσαντῃ ΖΡ. 1. 

8. Α Ὅκ". ὦ 99. δανε ρὶ. 80 Ὗνε., το οὔχίϊβ 'πὸ Ὁ, Ὀυϊ ἴδ νοοσδὶ 
Ῥαΐδηςς οὗ ἴῃς ΕΟ ΤΩΕΙΏΌΘΙΒ τε υὗγεβ 1ξ, 85 ΠΣ Ἴ2 ΟΟΥΤΈϑροη 5 ἴο 320, 
αἶϑο τ κὉ ἴο Ὃν, δῃὰ Ὧὸ Ἵν ἴο 3». ΑἹ νὐρ. (ὦ τὸν κλοιὸν αὐτοῦ. 
Οοτὲ επιεπάὰβ ἦχ.--ὃ, ΤΏς ἰδϑὲ σουρ!εῖ ἱπ (δΐα νεῖβς 15 τεὐβοϊεα ὉῪ Ὅς 
Οοε)ς, Ἧ ε., εἰ αἱ. 1ι [45 Ὀδεη ἱπίσυάεα ἔτοσι ν. 17, θα 15 ἱπαρρσορσίδῖς 

Ὠεζα 85 οοηξυβίηρ ἴῃς ἰδουρδῖ οὗ δὴ ὑϑυχοῦ σὰ [Βδῖὶ οὗ βἰδυρηϊοτν. 
10. νε. τεσωδσκβ ἴμδὲ ΓΥρΡ δηὰ ΝΟΥ σιυϑὲ ὃὉς τηδὰς ἴο οοστεβροηὰ ἴῃ 

ἴογτι, ἴον Αδὶ γὰρ ὦ Πα5 συνεπέρανας͵, τεδαΐϊηρ τῇ. 850 3:9 Ὁ. Ας- 

ΓΟΣΟΪΠΡΙΥ ΚῚΣ τηυβὲ 6 οοττοοϊοα ἴο Ὠνθπ.-- -18, ΑἹ πη, ΒΥ οοῃβεηῖΐ οὗ 

οὐ ς8 1 βου] Ὀε ροϊηϊεά “22, ἰο ἱπίσοάμςς ἴῃς ἔο]] νης ᾳυοίϊδοηϑβ. 

--1δ. ΔΑ προῦ. να. οηδηβῆρῷ δϊοσ Ζο. σχ2. Ὑδὶβ σηδῖςοβ Ὀδῖίοσ βεηβ6 

διὰ ἃ χοοὰ ρδγβ)]ε}15π|. Τῆς Π τγδ5 ἰηισυάςῖ ὉΥ αἰϊτῖορ. ϑοῖως 88. 
ΤΏΔΚΟ Ὁ ἃ ὑσγόρ., Ὀυϊ ἔα1] ἰο υπἀετβίδηἃ πρῦ. Ἄ ἐξ ἐκπεμψέως (οΥ ἐπιρ- 
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ρῥιψέωε) χόλου, ἀπὸ χυσέως θυμοῦ σον. Ογΐχεη 5 Ἐ, τοδὰ ἐξ ἀπροιεδοκή- 

του ἀνατροπῆ: τῆς ὀργῇ: σον. ἼΤὨς 5υ0ῆχ οὗ ἼΔΌΩ ΟΥ̓ΘΣΒ βοτηὸ αἰ ΠΏ Υ, 

δηῃὰ ͵ἰ8 οὐχ ἰεὰ Ὁγ ὦ Κ Ἄ διὰ ὦ. Σ τεδάβ ἑαυτοῦ, Βυϊΐ 5. 15 οσ ψίπαὶ 
δΔηὰ σερσεβεηῖβ σϑρίὰ ἰσταηϑίου. ΑἹ ὈσοΡΟ ὟΝ ε. εἰπθη 8 ὈΠΥΣῸ δἵίεσ 
Νὰ. 3. Ὑΐο ἰβ δυρρεβῖοαά ὮὉΥ (Ὅ᾽ 3 εἴτοσς σπήλαια αὐτῶ».---16, ΕΠῚΠΕΣ 
ἴῃς δτβῖ οἵ δϑβί οἴδυδς οὗἉ [15 νεσβε βῃου]ὰ ὃς ὀἀχρυηρεά, ρεσθδρϑβ ὈοΙἢ. 
Ὗνε. τειῆονεβ ἴδε δσϑὶ οεἴδυβο, δῃὰ ρυϊβ ἱΐ ἴῃ ὑἷδςες οὗ (δε ἰΔϑὶ, ςδηρ- 
ἷῃσ ΓρὩΨ ἴο ϑὩσγ., 11 ἰβ Ρεϊζεσ ἴο σεϊδίῃ ἴῃς ͵ἰδϑί οἰδυϑε (ος βαηρίηρ 
ΤΡ τὸ γὗρ, 85 »Ὡ97ὦὺ ἰ5 Ββασάὶγ ἴῃς ποσὰ Ὁ ἔοϊ!ονν Ὁ ἰπ ν. 196 δηὰ [δε 
ποσάβ ἕοσς ἀσίηκίηρσ ἴῃ ν. δ. Εοχ ΑΝ ὕψη (ὁ μα58 καὶ διασαλεύθητι͵ Ά, 
καώθϑητι. ὦ αῃὰ 33 4150 ῥτΙοΟῦΔΟΪΥ τεδὰ ὑσ»ΠῚ, 85 ἀο ΣΏ8Υ Ποταπιεηΐδ- 
ἴοσβ; Ὀυϊ ἴδ ἰοχὶ οὗ 4 τπλαῖκοβ Ὀεῖίοσ βεηβε.---17. ΑἹ ΠΠῊν Σδ 68. ὴῸ 
Βεη96, ὥπτοήσεισαε. ϑοβϑαηάζ. Ἐπτ., ΟΙΞ., ἵν ε., Οοσῖ διπιθηὰ ἼΓ τ. 
ΑΗ οτο. Τῶε ἰδϑὶ οουρὶεῖ, ἰο θὲ ἀτορρεά ἔτοιω ν. ", 866 πι5 σεχυϊσοα 
Βεσο, Ὑἱ ἢ οὐ ϑϑίοη οἵ ἴῃς ὑσερ. ψδῖς ἴῃς οοηηεοὔοη τεαυϊσεὰ ἴῃ ν. 
δὰ νψδ5 ἴδε ἰηισυάεαὰ δοτο.---18. ΤὨϊ8 νεῦβα 8 ἢοΐ σγ τ Ππγῖς 8] δηὰ ἰ5 
δὴ ἱπϊτυάεὰ μαοβ5. 5ι1., Ἶνε., εἰ αἱ., ἰταηβροβε νν. 18. 19. -19. ον. ὦ 

οὐαὶ ὃ λέγων τῷ ξύλῳ ἔκνηψον, ἐξεγέρθητι, καὶ τῷ λίθῳ ὑψώθητι͵ καὶ 

αὐτό ἐστιν φαντασία, ὙὨΪ5 ρὶνεβ ἃ αἀἰνἰβίοῃ οὗ [Ὡς ΤΟΙ ΌΕΙΒ ὈΓΟΟΓΔΌΪς 
ἴο ἴδαιϊ ἴῃ ΑΙ͂, διιδουρῃ (ὦ εΕἸτοπθουϑὶῦ τεδὰ "Ὁγν ἴοσ ὈὉΌΥΊ, δπὰ ΠΝ Ὁ 
(45 ἷτ ἀϊά ἴῃ ν. 18) ἔοσ πὴ (Π ἴῃ ν. 1), (Εοδὰ ΜῪΨ ἴοσ Υν ἴο οοστο- 

ϑδροηὰ νῖτῃ ΠΡ.) ΒΥ ρυϊίηρ ΘΟΥῚ δηὰ Ππν ἴῃ (δα βᾶῖὴς ᾿ἴης ψὰ 
δεῖ ἃ πε δηιι ποῖ, δὰ ΠΛ}ν ΤΑ Κ68 ἃ Ὀδιοῃογηδϑῖὶδ τΠῚῈῺ ΠῚ ἴῃ ἴδ6 
Ῥτενίοιβ 1[ἴπ6. 

ΤῊΕ ῬΒΑΙΜ---ὉΗΑΡΤΕἙ 3. 

Ἐὸγ διῃθη ἀδι]οῃβ οὗ ἴδε ἰεχί οὗ (ἢ. 1 δῃά 2 ψὲ δᾶνε δά ἴο ἀ6- 
Ῥοπά πηδίηἷγ οἡ (6, δυΐ γε ἤᾶνε σοί Δ} ποῖεα δηοίμεγ 5118]] 
οἷ458 οὗ πη588. ΕῸτσ οἢ. 3 ψὲ ἰογί παῖε ανα ποσα Π6]Ρ ἔγομι [815 
οἾ4558 οὗ γγη55.,) ΟΒΙΘΗΥ 23, 62, 86 δΔηὰ 147 οἴ ΗΡ, Το οἵ [656 ἃΓε 

διηοης [Π6 ΤΟΤΕ δῃοίθηΐ Τη83., Δηἀ ΟὯ6 8 8η υηςα], ὙΠΕΥ ἄρτεθ 
ἷπ θείης Ὀα5εα ου 8 ἰεχὶ χψυΐϊΐα ναγδηΐ ἔγοπι ΑΜ δηὰ 30 οἵ βρεςΐδὶ 
ναῦς. (ΟὈΓΏ1] 8475 ἴῃ 815 ζεζίοὶ (δὲ 62, 147 ᾶΓὲ ῃοΐ 1λιοδηὶς, 

50 ΔΌΪ]Ιετβ, ΖΑΤΊΡ., 1883, 4, Ρ. 230, 8405 ἰδὲ (Ϊ8 ῥγοὺῦρ 2068 
Ὀδοῖκ ἴο “σεν αἷς ὠμὰ τυεγένοϊϊς Ἰογίαρεμ."" 

ΓΒ. 23 8 ποΐϊ ἃ τεοουπηρ οὗ ραϑὲ ΠΡ ἢ.5, δηἃ σΟὨ 8108 ΟΠΪΥ͂ 
οονοσί 8]}υι5]0ῃ}5 ἴο ΘαΥΪγ Ηδθτγονν Ὠἰϑίοσυ. [1 5 ΠΊΡΙΥ σοη βίο γβ [ἢ 6 
Ρτεβεηΐ αἰβίγεβϑ, δηἋἃ 5866 8 δηὰ γϑοοῖνοβ ἃ ἰῃεορῆδηυ οἱ ἀοἰἑνεῦ- 
ΔΏς6. ὙΔΗΜΕὮ ΟΟΠΊ68 ἴῃ (6 συΐδα οὗ 8ῃ δηθὰ ὙΆΓΓΙΟΣ, ψ] 

Βοῖβεβ δηὰ Ἂοδαγοῖ, ΟΝ δηὰ αυΐνοσ, ἰῃ βίοσῃχ δηά Πρ ιηϊηρ, ἴο 
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ΟΥ̓ΕΓΏΓΟΥ ἴῃ6 ΘΠΘΥ. Ηδ 5ἰδγίβϑ ἔγοτῃ ἢϊ5 ΟἸγτηρυβ ἴῃ Μουμῃῖ 
Ῥδγδῃ, πονθ58 πουίμναγά ἴἰο Ῥα θβῦηο, δηὰ δθτρἢ 5 ἰδηα δηὰ 568 

Μὴ 8158 Ἰυημογ δηά ἰετηρεβί. [{ 18 ἰο Ῥαϊεβδπε ἰδὲ Ὑδηνθἢ 
ςοῦη68 ὙΠ Π6ΙΡ, Ὀὰὲ (γα 15 ποίησ ὈΥ ψὨϊοἢ πὰ οδῃ ἀεεϊάς 
δὲ ΑΓ ΟΌΪΑΓ ΟΧΙΡΘΏΟΥ τεαυϊγοα 8 δἱά. Ὧδε ἃγε ἰοἱὰ οὗ [δε 
ΡΟΒ51016 οἵ δεῖιιδὶ ἔβγα οἱ (6 ἔτι 5 οὗ ἰῃς δαγίῃ, υϊ ψΒεῖμοῦ 
ὈΥ ἀτγουρξ οΥ ΌΥ ἴ86 γάναρβθβ οἱ γγσγ γὲ ᾶγὸ ῃοί (οἷά, ὑπ [86 δἰὰ 
οὗ Ὑδαν ἢ ἱπρ}168 (με ἰαίίεγσ. ΨΈΓΥ ΚΙ (818 ῥϑαῖτα Ὀεϊοηρβ ἴο 
[ὃς Μδοολρθοϑδῃ ρεγοά. 

1. Τῆς Ῥγαγεν οὐ Ηαδακξμῖξ πε Ῥγοῤῆεί. Οπ πε διγίμροά 
]ηογμπιοηδ. ΤῊ ἰ5 [86 {Π|6. Ιῃηδϑιηυςἢ 88 Οὖ {Γη 5165 δλὶρ- 

ἑοποίλ πὶϊῃ (μ6 βάπ|6ὸ ποσὰ ᾧδῆς 88 1: ἀοεβ Νορίμοίδ ἴῃ νυ. ᾿ἢ, 
ὍῈ ΓΊΔΥ ΓΩΔ6 ἴΠ6 ΟΟΙΤΕΓΈΟΩ. 

]ηἰγοάμοίονΥ ῬΥαγΟ 707 α ΤὝλεοῤλαηγ, Ν. 3. 

3. ὙΔΗΝΘΩ, 1 ΠΒοδσ (δ6 δεουηὰ οἱ ἴδδε; 
Ι δες, ὙΔΏπεὮ, ᾿ὮΥ πότκ. 
ΙῺ ἴἰδς υπυἱάϑι οὐ ἴδ γεδγβ ἀἰβρὶδν 1 

Ϊὼ ἴδ ειἱάβὲ οὗ [86 γεδγβ σζδκο ἱΐ ηοίσῃ; 
ἴῺ σαὶ σουλοιη Ὁ Γ ΠΟΣΟΥ͂. 

Ιπ (δε δγϑί ραγί οἵ (815 γεγβε ἰῃ6 Ρ58] πγ15[ δη οἰ ρδίεβ ἰμ6 ἀεϑγοὰ 
{ΠΕΟΡΉΔΏΥ, δηά ἱπ (ἢ 6 1α5ῖ ραγί ὑγαγϑβ [δῖ 1ἴ ΠΥ ΒΡΘΘΟ ΠΥ ἄδνεῖορ. 
Τῆς οἴδηρε οὗ 7 “χαν οἱ ΑΓ ἴο 7 566, χῖνεοϑ ἃ πιο ἢ ΤΟΤΕ ΔΡΡτγορτὶ- 
αἴθ 56η56 88 Ὑ611 ἃ8 ἃ ρεγίεςϊ ρδγδὶ 6] 5ϑτω. Ης ἀεβῖγεβ [δὲ (86 
{ΠοορἤδηΥ 6 ποῖ ἰοῃρ ἀεϊαγεά, Ὀυΐϊ (μδὲ ἀ6] νεγᾶπος ταϊρῇξ οΟτ 6 

ἀυπηρ [86 ρῥγεϑθηΐ γθδΓ8. 

Τλεοῤπαην ἐπ {πὲ δίογηι. νν. "πὰ 

. (σοά οομιοίδ ἔσγοσῃ Τό δη 
Απὰ ἴδς Ηοὶγ Οης ἔγοῃῃ Μοιιηὶ Ῥασδῃ. 
ΗΙ8 ρίογυ οονοσοῖδ [86 ὨΟΑΥΘΏΒ, 
Απηὰ [δα φασί ἰ8 [0] οὗ ὲὶθ Ῥγαΐβε. 

. Βείοτγε δἰπὰ ἰΐ ἰ5 ἴκε τὰς ᾿ἰσῃῖ; 
ἘδΥυβ με δῖ δἱ διὶβ βἰάς, 
Απὰ δε τοϊοϊςθιἢ ἰῃ ἰδ6 ρίοτγ οὗ δἰβ βίσεηρσίδ, 

Α, Βεΐοσε Ηἷπὶ ροεῖῃ Ῥεξίεπος, 
Απὰ Ῥίασυς [οἰονεῖ Ὀεδὶπαὰ Ὠΐμ. 
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. ες βἰδηδοῖδ, δηὰ ἴδς φαγί τσεσ δἱοίδ; 
Ης Ἰοοϊκεῖδ, δηὰ τς πδίίοῃβ πιοὶῖ ΑΥΤΔΥ; 
Απὰ ἴδδ τηουπίδίηδ οὗ οἷά δἵὸ βοδίοσεῦ, 

Το δηοίοπὶ 8115 Ὀον ἀονη. 
. [ὕηισαπείαίαδίε, ῥνοδαδίν ἔτοο “ἐμ 6:.} 
ΤὮς ἰδηῖ5 οὗ Ουδῆδῃ ἱσευϊο, 
ΤΕ ουσγιδίη5 οὗ ἴδς ἰδηὰ οὗ ΜίάϊΐΔη. 

. ΗΠ τδὸ τίνοσ γί ἴδοι ττοῖδ, Ο ὙδΏνο ἢ Ρ 
[15 (ἂν ἱπαϊσπδίίοη αραίηϑιὶ ἴδ ς σίνοσβ ἢ) 
[5 ἰιΐϊης ΔΏΣΕΙ διζαϊηβὶ ἴΠ6 56δ, 

Τῶδι ἴδου τί ἀδβὶ ὑρο (ὮΥ ΒΟΙΒΕΣ, 
ΤὮΥ οδασίοϊ οὗ 5βαϊναϊίοῃ ὃ 

,. Του ἀοβῖ αυἱϊε ἀησονος ΤΏΥ ον, 
ΤῊΥ αυΐνος ἰ5 6811δ υἱἢ 5ῃδέβ. ϑεΐδῃ. 
[νὰ σίνειβ ἴδου εἰεανεβὶ ἴἢς δαγι. 

19. ΤΏ ὙδίοσΒ 866 ἴπεε δηὰ {ΠΥ τσίίδς; 
Το οἱουάδ νους ἀοντῃ 1δεὶςγ τυδίοεσα. 
ΤΒε ἀεριὰ ρίνειἢ ἐογιδ ἷ5 νοΐςδ. 
ΤΕΣ Βείρδι τε δἷ5 Βδηά5. 

- Τῆδ διὴ [ἰ5 μἰδδη ἰῃ ᾿ΐ9 σμδτῃ ε.]. 
ΤὨς ποοῦ βίδηά οί 5111 ἰη Βἷβ8. ἀνε] ΐην. 
Ἐὸσ ᾿ἰχδς της διτοῦσβ ρὸ ἔοσιῃ, 
Ἐοσ Ὀγσ ίμ685 ἴδς οἰ ετίηρ οὐ ΤΥ 5Ρδᾶσ. 

“, Του {τεδεϑὶ ἴ86 568 ὙΓΓῸ (ΠΥ ὨοΣβαβ, 
ΤΏ τίσ Ἡδῖευα ἔοδαι ὉΡ. 

:,. Ιῃ τδρὲὸ ἴδου πλδσομαβὶ ονοσ ἴἢ6 οδγιῆ, 
ῃ πταῖῇ ἴδου τυρὶ εβῖ [Ὡς ἡδἝοῃβ. 
ΎΤΒου μοεϑῖ ἔοσί ἢ ἴον ἴδε βαϊνδίίοη οὗ ΤΥ ρεορῖς, 
Το βεανς της δηοίηϊοαὰ ομα5. 

:. ΤὮου οὐυϑμοβὶ ἴδε μεδα οἵ ἴμ6 πϊοκεὰ. [Ὅπου Ρἱεγοςβίὶ τυ ἸὮΥ 586 8 
τῆς Βεδὰ οὗ ἴδε ὀρργεββοῖβ; ἴμεν βδἰοστηεαὰ ουἱ ἴο βοδίϊεσ τς; ἰδεῖς σε)οϊοίης 
9 85 ἴὸ ἀενουσ ἴῃ6 ῬΟΟΣ βδοσεῖγ.} 

1ι 15 Ἀεϊίεσς ἴο ρυΐ [818 ψΒοΪς {ΠΟΟΡΏΔΩΥ ἴῃ [ΠῈ ῥγαϑεηΐ θη 56. 
Τμαῖ τ οἢ (ἢ6 Ρσορμεῖ 45 ργαγεα ἴοσγ ἢδ 5668 ΠΟΥ͂ ἰπ νυ] βίοῃ 853 
ου (δ6 νᾶύῦ. ΕἸγβὲ Ὑδηνε 18 ἀεβοσ θεά, {Π 6 Π 8 ΘΟΙΏΡΔΏΙΟΙ8 
ἃ: ἀεδιρηδίεά, δηὰ ἤδη ἔο]]ονν8 (ἢ ἀοϑο τ Ρὕοη οἱ 18 τῃηδγοῖ ἴῃ 
πΡΒίηρς δηα βίοστα. Ηἰἴἱβ βοπὶα 18 ἴὴ (86 Αγδϑίδῃ πιουηΐδίη8; 
ἢὶ8 πῃιονειηθηΐ 18 γεοορηϊϑοα ἰῃ ἰδυπάογ δηά γαϊη; (86 Πρδίηηρβ 

ΔΓΘ ἢῚ5 ΔΙΤΟΥ͂ δηά βρεᾶγσγ, ἴπ6 ἰυηάᾶοῖ [Π6 γαίης οἱ 818 σδαγιοΐ 
δηὰ Βοῖβεβ1Ό ὙΒΈγα ἔο]ονν8 ἃ ἀεἰυρε οὗ ταίη, δηὰ (ἢς σίνοσβ ονοῦ- 
ἤον, δῃὰ [86 868 ἀ45ῃ65 τσ ἔοαμηΒ. ΤὨδ 5ίογιω-οουὰ δ: ἀ68 ἰῃς 

ΒῸΠ δηα τηοοῦ, 88 ἢ ΠλᾶΓΟθ 65 ἔογίῃ (δι ρ] ηρ 1[5γ86]᾽5 ἴοοβ. ὙΠ 
Ηἷβ Βοηδ οἡ πε τηουηίδ᾽ 8, ἢΐ8 δᾶ ρου5 οἱ [υηάογ, ΠΡ ην, 
βίοσῃ δηὰ ψΑσγ, 6 18 βϑυςἢ ἃ ζοά 45 ἴδε ϑυγίδῃ δῃὰ Βδρυ)ομίδῃ 
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Αἀαά. γε τὸν Βᾶνε, ποῖ ἃ γεοουῃεπρ οὗ ραϑὲ ἰσἱυτιρἢ5, θαϊ ΟὨΪΥ 
οονοσγί 8]] 5] 008 ἰο (6 ἐνθη(β οὗ δ᾽ηδὶ ἀπά ζδῆδδῃῆ. Τῆς ργορβοεῖ 
ΒΙΓΊΡΙΥ ΠΟΙ ΒΙἀΕΓΒ (86 ῥγεϑθηΐ ἀἰβίγεβϑϑ, δη ἃ 866 8 δηὰ χϑοεῖνοϑ ἃ 
{ΠΘΟΡΏΔΩΥ οὗ ἀο]νεγδηςα. 

8. Τῆς πιουπίαϊῃ ἤοτηε οὗ ὙΔΆνΤΕΝ 8 Ῥαϑεὰ οἡ ἴδδ ΤΔΟΙΠΊΟΙΥ͂ 
οὗ 51η]. ὙΠε ἄγϑὲ σουρϊεὶ 18 ᾿μιϊ δίεα ἔστοα Ὠΐ. 3423.-{4. ΤΟ 
γα γ5 Ῥτοςεεα ἔγοτῃ ἀΐς σίάς, ποί λαμά, 85 'ἰῃ ἘΝ. Ὅδε οἱάες Βδδγ- 

Ἰοπίδη τί οἴΐϊδῃ σεργεβεηϊεα 80.1.4. ἀεἰ 68 τ ἢ Γαγ8 Ῥγοοθθαϊηρσ 
ἔτοπι ἴῃς Ροάγ. 4ππ|ὴἡ᾿4ι2|λπεέγε ἐς ἐδι6 μἰἀὴπρ οἵ κὲς ῥοιυεν, ΞΑ͂Ϊ, ἰ5 Ἰεης 
δηἀ δ458 ἴο ΡῈ ςοῃ͵]θοΌΓΑΠΥ οπποηἀθα. ἯΏ16 ἴΠ6ἰ Βογα ργοροβοὰ 
5 ποῖ ἀϑϑυγεά, βϑοηι6 500 ἢ} σἤδηρα 8 Ὠδοαββ81γ.---ὅ. Ῥερίίεποε απὰ 
}ίαρμδ ἀγα ἈΘγα Ῥεσβοῃ  Πθβα 88 Ὑ δῆ ἢ 8 δι ἰοπἀδηΐβ, [υ8ὲ ἃ5 ΗΟΤΩΟΓ 
εἶνεβ ἰο Αγές ἰῃς οοτῃρδηΐοηβ Ἐδασ δηὰ Τοῖτος (Φόβος δηὰ 
Δειμός) ἤδη ἢ ψοεβ ἔογί ἰο δρδϊ ἰῃς Οτεθκβ. [ὲ ἰ5 αἷϑο ἴῃ 
δοζογάδηςα ψ] ἢ οὔ θηΐδὶ 685 ἴο σεργεδεηΐ ρεϑί]θηςα οὐ ἃ ἀ6- 
βίσυςῦνε τη 88 ἃ ἀδπιοῦ, ΟΥΓ ΟΠ Ογα, δοσοι ρϑηγηρ ἃ ροΐ. 
Μαγάμκᾳ νὰ8 ἰἢ 5 δΔοσοιηρδηϊθα ΒΘ ἢς ἰουρῃΐ Τίαρια!. 80 δὴ 
δηροὶ οὗ Ῥεβίϊεμος δρροαγεὰ δἱΐξ Ὀαν ἃ δαὰ πυτηροσοὰ (ῃς 
ῬεΟρΪθ. 2 5. λα - 17 

θ-7. ὙΠεγα 15 πο ἰη(6111 5 10]6 πλοδηΐηρ ἴῃ ΑΙ, Η ὁ εἱοοά αμπᾶ νιδα5- 
«γε ἰδ εαγίζ. (ὦ ἱπάϊςδίεβ μον (86 ἰεχί πλιϑὲ θὲ οογγεοίοά. ΤῈΘ 
αϑὲ εἴδυδβε οὗ ([ῃ18 νεσϑὲ στ (ἢ 6 ες πηΐηρ οὗ ν. ἦ, 15 υπί δ η 514 140]6, 
δηὰ μὰ ἢᾶνε ἠοῖ (86 τηδίογί αὶ] ἴοσγ γεοοηβίτιοοη. ΤΏ Π|58. αἷ- 
ΓΟΔΟῪ αυοίεα δά 4 Ηδῦτον ἰεχὶ Ὡς ἢ σάν ἃ {011 οουρϊοῖ, ΤὰἨς 

γοαάιυαγς οἵ οἷά 5μαἱ δὲ ομπαπρεά; ομ μἷξ ἀσοομμ 41:16 τυογὰ «᾿αἱ δε. 
δλαΐξοη. ἘΝ. 848 Ηἰς ροΐμρε τυέγὲ ας οὗ οἷά, 85 16 τείδστης ἰο 
ἰηαὶ. Ὑὴδ τηᾶγρη 8845 ΗΠ τῦαγς αγὲ ευεγίασίπρ. Βοῖῃ δζὲε 
υπϑδ]ϑίδοίοσυ, δηαὰ (Ὁ γσίνεβ ἃ ΠΊΟΓΕ 88.158 0! ΟΓὙΥ ἰγδηβἰ δίῃ, λῆς 
εἰεγηαὶ γοαάιυαγς, ἱ. 6., ἐμε φιοιρηαίπς αμάᾶ 5. ΤΣ 458: 5ἰχ 
Μογάβ οὗ ν. Ἶ τηᾶῖκα ἃ φοοά οουρϊοῖ, Ἰεανίης ἴῃ6 βγβὲ [Ὦχος τνογάβ 
1 σαιυ ἱμ αὐὶοϊΐοη (ἈΝ.) 658 πλαΐεσίαὶ ἴοσγ [6 οουρὶθὶ ὨΙΟἢ Ῥαρίη8 
ΜΓ (ἢ6 ἰα5ὲ (γεα πψογὰβ οὗ ν. 55'. ὙΒῈ ἰαπάβ οὗ σμλαμ δῃὰ 
Μ|ιάίαη Βτϑὶ ἴεεϊ {86 ἰεστοσ οὗ [6 {βοορῆδην, 85 ποᾶγοβϑὶ ἰο Μοιῃς 
ῬΑΓΔΏ. 

8. Ηετε {δὲ ΡῥιΌΡΒείΐ ἴυγπ5 ἔγοτα (86 ἰβυ πο δηὰ πὶμά τ ϊοἢ 
βῆοοκ (ἢ 1118 ἴο ποίς ἴῃς οβδοί οὗ (ἢ6 γαίῃ δῃὰ βίοσῃμχ οῃ ἴδ γένεγς 
δηὰ “456. Βιυῖΐ ᾿ξ νΕΓΥ παίυγα! Υ ἰυγῃ8 ἴἰο νον (86 Οσοά ψὮο οζ6- 
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δῖοβ [86 ΟοΙΠ ΟἿ Ο 88 ἢ6 ςΟΠΊ65 τ] (ἢ ΠΟΙΒ68 δηὰ ομδγοῖ. Αἢ 8Ρ- 
Ραγοῃΐ ᾿πξθ οἰ ἐγ ἰπ τεργεδεηῃρ ὨΙΓῚ 88 Μ207} ἤΟΙΞ6Β, δῃηὰ γε ψ]1ἢ 
ἃ οδατιίοί, 885 δα (ὦ ἴο ἰγδηϑβϑὶδία οχαγίοί Ὁ ἱππασία, ΜὮΪ6 οὗ 
ϑρ6.ἶ4] 458 οὗ π|85. ρυΐ ἴδε σπαγοίβ, ἅρματα, πῃ ἴδε βΒγδὶ οἴδιε, 
δηὰ ἱππασία ἴῃ ἴΒ6 βεςοπά, ψἢΪςἢ ἀνοὶά 58 ἴΠ6 σοηξυβίοη οὗ Τβουραῖ. 
-9. 1 15 ΟὨΪΥ ὈΥ ἃ Ὀοϊ]ὰ οοπ]εοΐυγε, ον οὖσ 5ραςοΐαὶ οἷ458 
οὗ πη155., [μὲ ΔῺΥ 1π|6]1} 51 0Ὁ]6 τ δηηρ οΔἢ 6 πηδάδ οι οὗ [818 γΕΓ56. 
Τα Τοογτεςοῃ ἴἢ.5 βιιρρεβίθα τᾶ 68 ἃ σοοὰ ρᾶγβὶ]]ο 5, δηὰ (ἢ 6 
οὨΪγ αἰ ΒΠου ν 15 τ ἢ [86 ἰγδ 9] Δί οὗ ΓΘ 88 σλαζίς, ἵ. 6.) ἀστοῦνβ 
ΟΥ ανο]η8. Οὐ τλ55., βουνενοσ, ἰγδηβίαίο ᾿ἃ Ὁγ βολέδας, υμ1688 [ΒΟΥ 
ΡΟΒΒΙΟΙΥ τεδὰ ὨῚΣΠ ἰοῦ ΔΊ. ΤὨα ογάογ οὗ ἰδοιρδί 5 ἰδεη 
οἰεαᾶσ. Τα στίνεγβ δηὰ 5368 ψεγα δϑτιρῃϊεὰ 45 Ὑδη γε δρργοδοδβοα 
νὰ [86 τυηάογ οὗ 88 ομαῦῖοί δῃηἃ ἤογβεβ. ΤΟΥ 5ὰνν Βίτα τ] 
ἢ18 ΟΣ υποονεγοῦ, ἰδ κοη ἔγομι [26 ΔΓΠΊΟΌΓΣΥ ΤΏΕΓΕ [ἃ τγ88 ργοίϊοςοίοα 
ΕΥ̓͂ ἃ οονοσίηρ, δηα ἢοῦν ΓΕΔΟῪ ἴο Ὀ6 ἀγανσῃ. ΕἼΌΙΩ Ὦ8 ΌΪΕΓ Ὠδ 
(Δ Κ658 ἢ8 οᾶροῦβ δηὰ ἢυγ}5 18 Βρθᾶσ δῃὰ ΔιΤΟΥβ οἱ ᾿ρῃιηΐην. 
ΤΒΕΥ 866, δηὰ ἴῃς ποχί γεῦϑα [6115 8 (δὶ (ΠΟῪ ττὶῖΠα πῃ [ΕΓΤΟΓ. 

τη δηὰ ΗΠ αγὶ ἐγεαυε θην στεργεϑεηῖβ 4 6σὅ- Καημπαη, σοὰ 
οὗ βίοστη, 85 διτηθὰ 8} (6 581)6 ΕΔΡΟΙ8, ΜὮ116 (6 ΒΑ Υ]οπΐ ΔῈ 
ἃτί ρᾶνε (815 εβϑίεγῃ σοὰ ἴῃς ζογκοά {δυπάογθοϊ:. ΤὨς ἰδϑβὶ, υ- 
Ῥαϊδηςοά οεἶδιιϑε οὗ [818 νεῦϑα τδΥ 6 γεραγάδα 85 ἱπίτιιά δὰ. 

10. Ἑοτγίυπδίοϊγ τὸ δᾶνο ἴῃ ῥ8. )7}7. 9 (Π6 Πη6 85 ἴογ 5016 6:6 Ώ- 
ἀδοηυϑβ οὗ νν. ᾽.12.1. Ἄς δίψῃ ἰβ ἰδίοσ, δῃὰ δα ἀ8 ἃ (ἰγὰ τηθτω- 
Ὀ6Γ δέξογ (88. οουρ]εῖβ. 1 αἷϑο ἢ88 ἃ αἰ βδγεηί ριισροβο, (ῃδὲ οὗ γο- 
οΔΙ τς ἴῃ6 ἀβοᾶρε οἵ 15γϑεὶ ἔγουαι Εργρί, ν ἢ }]Ὲ ΗΔΡΑΚΚυΚ τηὰκο8 
ὯΟ σείοσθοηςε ἴο 15γϑοὶ ἴα ἢ 5ίοσΥ, θυ 5 ΠΡ ργεϑθηβ ἃ (ΠΘΟΡΏΔΗΥ οὗ 
Ἰυάστιηοπί υπμάογ (ἢς ἤγχυτε οὗ ἃ βίοσω. Ὅῆα οοτγθςσίοῃ οὗ τηο::- 
ἰαἷμι5 ἴο τυαΐεγς, ἴοΟἸ]ογ8 (Π6 Ῥ5. δηἃ τηδῖζοβ ἃ τηϊοἢ Ὀδιζοσ σομηθο- 

ὕοῃ οὗ ἰδουρδί σὴ ν. Ὁ. Ἐσυδ γ (6 οἸηοηἀδέοῃ ἰἱπ [ἢ βεοοηὰ 
ΤΊΘΕΙ οἱ [818 σου οῖ στεδν 5 γε ρίοη5 (86 ΤΒουρῆΐ, ἴοσ [6 

ῥασεὶμρ οἵ 186 ἰοπιραϑὲ 15 ὯῸ Οσςδϑίοῃ ἴοὺσγ ἔεδσ.-- -11. Α οουρϊ]εί 
ΟΥ̓ ΚΙ ΔΠγ ἴοοῖ [ἢ 6 ΡΪδος οὗ [Πε βἰῃρὶε ᾿ης οὗ ἔουγ θ6αῖβ ψ Ὡς (615 
δον ἴῃς ἀδτῖίκ εἰου 8 ἰὰ {π6 5υη δὰ ποοη. ἦε πιυβὶ οΓα [ο]- 
ἸΟῪ οὖγ οἶ858 οὗ πη858. ΤῊς ἀινείϊίηρ, 21, ἢΔ5 ηο τοϊδέοιῃ ἰο 186 

ΓΔΌΡΙἰς υ86 οἵ [6 πογὰ 8ἃ5 ος οὗ ἴῃ6 βονθὴ ἢγηηδπιθηΐβ, θυΐ 5 

υϑ66 ἱπάοβηϊ εν 85 18 ἐσδεγμαοίε ἰὰ Ῥ5. το. ὍΘ ἰτγδῃβἸδίίοη οὗ 
[ἢ αϑὲ οουρ]εῖ ἰῃ ἘΝ. 18 ε)ιῃε, αὐ ἐλ ἰἐρ᾽ οΥ ἐμπῖμε ἀγγοιυς ας κέν 



24 ἨΑΒΑΚΚΟΚ 

«ὑεΖ. ΤὨδ τηθδηΐης 5 ἰ8δὶ οἱ 5. γ)γ.5, ΤῊ ᾿ἐρ᾽ ἐπίηρς ἐμ] ρ) μεπεά 
ἐπε τυογἄ. ἙἘοτ ἴῃς υδὲ οὗ (Ὠ6 ργδροβίἴοῃ τ΄. 18. ὁοἷ. ὙΒεῖα ἰ5 
ὯΟ Γεΐεγεῃςοε Βεγα ἴο [οϑυ δ᾽ 5 τϊγαςῖθ, θυΐ ΟὨΪΥ (6 5ἰδίοτηθηϊ (δὶ 
(δ 50} δῃηά τηοου σοῖσε θη [6 Ο᾽ΔςκΚ εἰουά5, δὰ (δὲ (Βοὶγ 

Οἷδος 18 ἰδ κεῃ ὉΥ Β45}68 οὗ ᾿ΙρὨϊηΐηρ, γεργεβεηίθα 85 Ὑδηνθ ἢ 5 
ΔΙΤΟΥ͂ΣΒ. 

12-1δ. 1ἰ 15 ονἱάθης (μὲ ν. ᾽ 18 ουΐ οὗ ρίαοε δέξογ νυν. "3. 1 
Ῥεϊου,Β τὶ νυν. 5. 11, 85 1 ΤΟ Πι168 ἰῃ ογάογ (86 56.865 οὗ Ἔχργοϑ- 
βῖοῃϑ ἰουῃάὰ ἱπ Ῥ5. γ)}} Ὁ. 1ἰ τιυβὲ (Βεγείοσε ἔο] ον ν. ".----1δ. 
ΤῊΪ5 σοστεβροη 8 ἰο Ρ58. )72, (86 τϑβοι δῆς Ῥοΐηρ τηυςἢ ΟἸοβοῦ 
ἴῃ ἴῃς Ηεῦγον (μδῃ ἴῃ δὴ ΕὨΡ] 15} ἰγδηβὶδίοῃ. 11 ρ]δοοα Ὀεΐοσε 
ν. ὅ τς οοπποοίΐζοη τηϊρῃϊ βεθῶλ Ὀαίζοσ, Βαϊ [ῃ6 ράγα]]ο  5τὰ ἢ 
Ῥβ5. γ7) ΒΕχαβ ἰξ δἱΐγ ν. ἢ, ὙΒῈ ἐγαριῤίίηρ οὐ {πὸ παέοης οἵ ν. 3 
8150 ΒΕ ἔο]ονν5 (δ ἰτεδαϊηρ οὗ ἐδε δεα οἵ ν. 1.--18. ἴῃ α χὰ δβᾶνὲ 
(δ Ρύυσχροβα οἱ 4}1} [818 ᾿βεορῆδηγ. Κυθδῆθῃ βῆοννβ (δὶ [6 Ε1[16 
οὗ ἐπέμε απο δα ΔΡΡΙ Θὰ ἰο Ι5γδεὶ 15 ὑγοοῖ οὗ ἃ ροβίεχι!ς ρεγοά, 
85 5. 8415. Βαυϊΐ 85 ἰΐ δηἰθάδίεβ 5. 77}. 9 1ἴ ἀοεβ ποὲ Ὀεϊοῃρ ἴο 
(δε Ἰαίεσ Ῥοβίεχις ρετοά, Ὀυΐ τῖρῃΐϊ πὰ] Ὀεϊοηρ ἕο (86 “[ἢ ΟΥ 
4ἰἢ σοπίυσΥ Β.Ο. ΤΑ 58. 18 ΡγοΌ Δ ὉΪΥ οοττεςΐ, ΔΙ Βουρὰ (ἢ 6 1 58 
Γεςθῃβοῃ5 οὗ (ᾧ τῆδκε σποΐρδα Ὀ]., ἃ8 ἀο [86 βρεςΐ4] τη55. φιοῖθά. 
ΤὨΘ Ἰαἴίεγ ραᾶσγί οἵ [86 νογβϑα σου ]ᾶ γοαυϊγα τυ ςἢ σδηρα ἴο τη 6 [ἴ 

ἰπ 1611 0106, δηὰ [86 Ὗγββ. ρῖνε Ὡ0 σε] Βεῖὶρ. Τα λσμδε δηὰ (ἢς 
7ρμμάαξίον Ὦανε ὯῸ ρεγίήποηςε, δηά (ΒῸΥ ἢᾶνε 20 τγεἰδίοῃ ἰο ἴΠῈ 
γοσκ.---14. ΤῊΪ5 νεγβα 18 ἐαυ Δ Εν ὑπ 6} 9] 0]6, Ἔχοερί 88 ἰο (ἢ αϑἰ 
εἶδυβα, τ ἢ 15 αὐ ουὖΐ οὗ ρἷδςθ, 45 1ἴ ΓΕργεβθηβ ἃ ρεσβοηδὶ δηά 
ποΐ 8 ΠΔΕΟΏΔ] οΔΙ Δ} Υ, ἱῃ ὨΙΟὮ [86 Ρἱοιβ ῬΟΟΣΓ σψεγὰ ἴῃς 5υΐ- 
ἴεγεσθ. Α5 ἴδε ἰοχί βἰδηᾶβ ἃ οδηηοί Ὀ6 τηδά6 τηορίσιςδὶ, δῃὰ τα 

ἢδνα ποῖ ἴῃς ἀδίδ ἔοσ γεβϑίογίηρ ἱ. Χο ΔΟΙΥ ἴδ τ ὨοΪς 15 δὴ ἴῃ- 
(υΒΙο.. 

ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΤῸ ΜΕΘΙΤΑΤΙΟΝ ΟΝ ΤῊΣ ΤῊΗΕΟΡΗΑΝΥ. νύ. 161, 

19. 17 ανε Βελσά, δηὰ τν δεῖν ει Ὁ] ε[Ὦ; 
ΜῈ 1ΐΡ8 φυΐνεσς δὲ ἴδς δβουπὰ. 
Ἑοιίδηηδ55 δηϊεγεῖῃ ἰηϊο ΤΥ ὈΟΏΘδΣ, 
Απὰ τὴν βίερα σι ὉΪ6 Ὁη ΕΣ τη. 
1 πιοδὴ ἰῃ νἱεν οὗ ἴῃς ἀδν οἱ πουδῖς, 
Οἱ ἴδς σουίησ υΡ οὗ ἴδε Ῥεορὶς ἴδδὶ νυν] δβδδὶ} της. 



ΤῊΕ ῬΒΑΙΜ ἃς 

1. Ἐοσ ἰδουμὴ ἴδς ἄρ-εεὸ ὕδαᾶσ τὸ ἔγιυϊ, 
Απα ἰδόσγο Ὀ6 0 νἱπίασε οὐ ἴδε νἱῃς5; 
ΤΒουμσ ἴδς γίεϊὰ οὗ ἴδ οἱἵΐνε ἐδ, 
Απὰ ὃς δεϊά5 ὑχγοάυος πο ἐοοὰ; 
ΤΒουδΒ δα οςκ ὃς εὐ οδ΄ ἔγοχα δ6 ζοϊὰ, 
Απὰ τδεσα Ὀ6 το Βεγὰ ἰῃ [86 518]}, 

. ΥΕΘΕΙ ψἢ]} ἐχυὶὲ “ἢ ὙΔΏπΟΒ." 
Ι νΠ] τεϊοίος “ἰὰ ἴ86 Οοἀὰ οὗ τὰ βαϊναιίοη.ἢ 

. ὙδΆΜΣ, ἴδς Τιοτγὰ, 5 τὰ δίσεησίδ, 
Αηὰ δο 5616} “Ἰ ἔεεϊ |ἰκὸ τῃο586 οὗ πἰηἀβ 
Αηὰ δε πιδκοῖμ τας (τεδὰ "'Ἦοη τὴ} δίσῇ ρἰδοδβ.» 

Το ἴδε «δοσίβιεσ οὐ ἴδε βίσίηρεα ἱπβίσι τ θη 8. 

16. ΤῊΪβ5 νεῦβα γσεαυΐγεβ οοσσθοῖοῃ ἰο τηδκα (δα Ἰαἰίοῦ ἢ41} ἰη- 
{611 1016. ΤὨΕ οοττεςσοῃι οἵ τυλέον ἴο γι} δίεῥε 1β ἀββυγοά, δυΐ (δὶ 
οὗ 7 ποῦ ἷῃ οἷαςθ οὗ 1 γέσέ 18 ΟὨΪΥ βυρρεδίεά. ὙΤῊς ἱτητηράϊαία 
εβεςϊ οὗ [ὴὩ6 {βεορἤϑην ἰ8 ποί ἴῃς ἐδ! ἢ δηὰ σοουγᾶρο (Παΐ τρῶς 
άνα ὈδΕ. εχρεοίεά, θυΐ αβτίρῃῖ; δηὰ γοῖ ἠοΐϊ ἔδδσ οὗ (ῃ 6 ἰοστὶ Ὁ]6 
{Πεοορἤδην, Ρυΐ οὗ ἴῃ ε Δρργοδοβίηρ ἴοαε. 11 τυ Ὀὲ (παῖ [86 οΥὔἹρίηδὶ 
ἰεχὲ ἀνοϊἀδα [815 γενυ ϑίοη οἱ ἔδασ, δῃηὰ δηι οὶ ραίδα γεςὲ δέζοσ (ἢ 6 
ἱηνδϑβίοῃ, 7181 85 ἴ8 6 βυςςεεαϊΐηρ νεγϑοϑ θορίη Ἡ] 8} ἴῃ6 δΔη οἰ ραίίοη 
οὗ εν]}, θυ ἐμὰ 1 {τι δηὰ ὀχυ δου. Οὐ Ἀῃ. 1τ2,3.--17. Τῆς 
ΠΟυρΪ οἰ ἴῃ (8158 νεσϑῈ ΤΊΔΥ ὈΧΟΡΟΣΪΥ δα ἰγδηβ]αίθα 45 οομα! οὨδὶ, 8]- 
(Βουρῇ [δ6 ἰεχί πψουἹὰ δ]]ονν ἴΠετὰ ἴο ἀδβοσῖρε (ἢ βίδίε οἵ ἀθϑοϊα- 
οῃ δηᾶ ἔδυνηα ζο]ονσίηρ (6 ἱῃνδβίοη οὗ δὴ δῃειηγ.---18. ΤῊ Ϊ8 
ψΕΓΘ6 15 θ4364 οῃ ΜΙ. γ7, θυΐ 15 ποΐ ἃ οἰἶοβε φυοίδοῃ.---19. ΤῊΪ5 15 
ἰΔκθη δἰτηοβὲ ἀἰγες γ ἔγοτημ 2 5. 225 ψὩ]οἢ 18 Ἰἀο πο 8] τὶ 5. 
τ8, δηὰ πα! γος ἔγομι Ὠ.. 4215 4425, Τι ἀδηοίοβ ροβϑοβϑϑίοῃ δηὰ 
Γυ]ε οὗ [6 ἰΪαπ. ὙΤὨς αυοίδοιβ ἰῃ (86 ἔτνο 1451 νεσβθϑ, τ (ἢ (Βο56 
ἴῃ “ἶΣ  ἰηἀϊοαία δῃ Δ Πουβρ δἱ ἃ ροτοα ἰδαίοσ (ἤδη ἴδε βτϑὶ 
βίδηἀαγὰ οοΟἸ]οο[οη οὗ [μ6 ϑαογεά Βοοκβ. ΤὨΘ ὙτΟΣ τγᾶ8 (ΔΓ ΔΓ 

νὰ Του ΘΓΟΒΟΠΊΥ, 2 ϑαιηιεὶ, 15αδἢ, ΘΓ συ Δ ἢ δηὰ Μίοδῃ, στῆ 

18 αυοίεα ὑνῖςθ. γε Πᾶνα αἷἰϑὸ (6 ρᾶγδὶ 16] 53τὶ οἱ “μ,9. 1. 15 ἢ 
Ῥ5, γγ),.7:3 ἴῃ τίς νὰ ἤᾶνα ῥγοίοστοα, μαΐ τ] τοβοσνο, ἴο τεραγά 
ΗΔΡΑΚΙυΚ 858 ἴΠὨ6 οὔρίηδὶ ϑουσοθ. Τδα [80 1 Ὑ οἱ αυοίδεοῃ, 65- 
Ρεο γ ἔσομαι ΜΊςΔΗ, 8 δὴ ἀγρυγηεηΐ ἴῃ ἔδνοσ οἵ ἃ σοζζτηου δυῖδογ- 
Β81Ρ οἱ «ἢ. 2 δῃηά 3. 

1. Αἰ τυνν, ὦ μετὰ ῳδῆς, τεδϊῃ, Γ.).}} 858 ἴῃ ν.19.--2. ΑΕ τκμν, 
ψἘΙΟ ἀεβίσουβ θΟΙΏ ρδτδ]}εἱ δηὰ τρεαϑυσο. Βα. νη. ὙΤῈς ἔδδσ ἰδ 
ποῖ δρρσζορσίδίε Ε1}] δέϊος Ὡς ᾿ποορἤδηυ, δηὰ ποῖ ἰο ὃς ἐχρεςοίοα Ὀείοτε 
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νυν. νη, ὦ ἔψων, 5 τεδαϊηρ νη, (ὦ τεδὰ οπ, ΤΈΣ ῥδσαδ)εὶ 
τεαυΐτεβ ὙΠ, ο΄. Ῥ58. 1οῦ, οοσσεβροῃάίΐηρ ἰο Κὕ.--8. 1η ΔΗ͂ γκη ὁπῖξ 
διῖ. ἰηβεσίεα ὉΥ αἰτίος.-(. 122) 85 δ Π) γεσὰ ἔεω, Ἐὰ, ΠῊΩΣ, (ἃς δηδὶ 
ἥ Βοΐηρ 3 Ι2880. 8[., 85 ἴῃ ΠΡ, ν. 4. "ΠῸῺΣ ΟΟΣΤΟΒΡΟΙ 5 ΨΥ] ΥνῸ, δῖ ᾿18 
βἷάδ, ἴῃ ἴῃς πεχὶ σοῦ οΣ. ὙΠ ζἔ. ΠΡΠΓ 15 ἱτυ ροσβοηδὶ, Βεΐογο πὲνε ἡ 
ἐς Ππλε ρ!. 461 γυ2πι σι. Ὅς ἰδχὶ 15 οοσγυρῖ, δηὰ νγχ85 δοΐ υπαἀοτβίοοα 
ΌΥ ἴδε νσββ. ὦ καὶ ἔθετο ἀγάπησιν͵ τεδλαϊηρ Ὁ, 858 4ο αἰϑο  Σ. Αἢ 
ἱπηρογίδηϊ οἶα88 οὗ τωβ8. φίνεῃ Ὁγ Η͂Ρ. σεϊδίεά ἰο οὔς οὗ Οσίψεῃ 8 υῃ- 
πδιηδα π|858., δηἃ σοργεβεηηρ δὴ ἱηδερεηάεηϊ νεζβίοη οὗ ρϑσί, δί Ἰεβϑϑῖ, 

οὗ (58 ομαρίοσ, σεδὰ ἐκεῖ ἑπιστήρικται ἡ δύναμις τῆς δόξης αὐτοῦ, ΤῊς 

ταοϑῖ Ῥσοῦδθὶ]ς εἰλοηἀδίοῃ 8 ΠΙΡ 1.22 ΠΌΦν, Ἐὸσς ἴῃς υϑ6 οὗἁ 1)Ν) 568 
ΕΖ. 41 1018 3128 ΜΙ, ς8 15. 210. 19. Ξ'΄ ΜΆΚΕΘ ὈΩἋ Ρ]. ἴον ΑΗ͂ ἀ2]. 
-- 6. ΑΔ τῆον ὦ καὶ ἐσαλεύθη. ἡ γῆ. ὟΣ. Ξυργεβίβ 2205), Ὀυΐὶ [ἢδ1 ἀεβσῸγ5 
[6 Ῥδσζοπομηδβϑίαβ. Οὗ τζδυ δανε τεδα ΨΌσΊ, Ὀὰὶ ἴῃ ὈΪΌ]. υ86 ΨΌ 15 οοη- 
Βηεὰ ἰο οἰερῤς, γεεῖ οὐ ἔμέεες. ΟἱὨἨ ἴδε δαγίῃ ψε νουἹὰ Ἄχρεςξ 20). ΑἹ 
Ἴδη), ὦ καὶ διετάκη ἔθνη, ἃ5 τεδαϊης Ἰ5)3.). 850 4150 9.---Ἰ, ΑΙ οὐ πθη 

ΟΝ ΠΝ ΓΠῚ εὖ, γε. 588 γ8: 67 77γς ιυἱγὰ δεν ἀμνοῖς, οὖ τοδη. 
ΤΒε οδδηρε οὗ τρεῖτο ἰμαϊοδίεβ εἰἴποσ 8 πϑογ Ο ΟΥ ΟΟΓΤΌΡΈΟΩ ἔοσ 
ν. 1, ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃς Ἰαϊίεσ, 88 ἴῃ βεῆβε 18 Δρρσοργίδίβ. Ασςοοσάϊηρ ἰὸ ΑΙ 
ὨΌΝΣ τασδὴβ [Π6 τηουηίδίη ταηρεβ ὨΪσΟΝ ἀτὰ ὙΔΆνΕἢ 5 τοδάπυδυ, Ὀαΐ 
[ὃς πογὰ πλδϑη8 σαγαυσης ΟΥ ῥγοοεςσίοηις, δῃ!ὰ 5ῃου ἃ ΔΡΡΙΥ ἰο ἰῃς ἴετ- 

τἰδεοὰ οαγάνδηβ οὗ ἰἢε ἀεβεσί. ὍΤδὲ νδ]υδΌ]ς ς] 455 οὗ π|55. σείεισεὰ ἰο 
ἴῃ ν. 4 [οονεὰ 84 νεσὺ αἰβεσγεης ἰεχὲ δηὰ νεσβα αἰν βίοη, τεδάϊηρ, αἱ ὁδοὶ 
αἱ ἐξ ἀρχῆς ἀλλοιωθήσονται' αὐτοῦ ἕνεκα σεισθήσεται ἡ οἰκουμένη. 

Κατανενόηκα τὰς σκηνὰς Αἰθιόπων κ. τ. λ., οταϊ πη Ὁ δηὰ οοπποςοϊίης 
ὨΌΝ πὶ ἃ βυςςεδάϊηρ νεσῦ, δηὰ ἴδε δἀάϊηρ ἃ ποτν ΡδΓ8116] τε θεσ. 
ῬΡΟΒΒΙΌΪΥ ἔοσ ΓΝ Ὧπ᾿ τὰ 5βου ὰ σεδὰ ΠΩ (ἐ}:6 σαγαναης τυέγε αἤγὶρ με), 

Ὀυϊ ἴδοτα 18 ποῖ σηδίοσαὶ ἴο σπδῖο 8 ὑσοῦδο]ς γεοοηδιυςίοη, δηὰ ἰη- 
ἀεεὰ ἰξ ἰβΒ ποῖ οεγίαϊη ψ Ποῖ ἸΜΎ τ ΓΝ Ταρταβεηῖβ ΟἿδ ΤΩΘΙΏΒΟΓ 
οἵ ἵἴψο. ὙΏς βεςοηὰδ δρρεδζάπος οὗ ὈδΨ ͵ἰβ βυβρίείουβ, ν»ῦν»}--8. ΑἹ 
ΟΝ ὈὉΝΛ522 ὉΜ, ὙΔΙΟΒ ἰ5 σεἀπηάδηΐς, ξο] νης Βὶ., εἰ αἱ. ΑΗ τῶν. ὦ 
ὠργίσθης κύριε. Ῥεῖμαρ8 πὰ βου ὰ στεδὰ ὕννι.- -ϑ. ΑΝ ὝΨΓ Ρᾳ58. 15 
σελ. γε εχρεοῖ 2 88. "3. 85 ὦ ἐντείνων ἐνέτειναΞ. ἘΔ. ΠΉΖΟ, ΜΕΙΟΝ 
5 δοϊεσ. ΑΗ “ὍΝ ΓΙῸ ΓΡΩΨ ͵5 υπίσδηϑ δίδ]ς δηὰ οοστυρί. Νόοης οὗ 
ἰἢς νεγβίοηβ εἶνε δἰ, Ἴχοθρὶ ἴμοβςε σΏ38. ὮΙ τεδὰ ἐχόρτασας βολίδας 

τῆς φαρέτρας αὐτῆς. ὙῊΪ5 τγδῖκο5 δὴ δαυλίσαα ῬΆΣΑ]]ε]. ἙἘῸΣ ΨΩ 

186} τοδά ἃ ἔοστῃ οὗ ν. " »5Φ, δηάίοσ ἼοΝν ἴδον σεδὰ ἥρῦν. βολίς 4130 

(τδηβδίεβ ὙΠ ἱπ ν. 11, “(Ὁ αἷβὸο ἰδακοβ ΓΘ 858 αγγοῖυβ. ῬΙΟΌΔΟΪ [δα 

οτζίηδὶ τεδὰ χ᾽ (οσ 8.3) ΠΟΡΝ ΓΙῸΣ ΟΣ ἼΛΟΡν. [Ιῃ ἴδε οἱάεσ υντῖϊ- 

ἷησρ ἴδε χεβοιίδηος οἱ ὋΝ δηὰ πϑΌν ἰβ8 σῦς ἢ Οἷἴοβεσ ἰΠ8π ἴῃ (Ὡς 
δαῦδτζε Ἰεϊϊεσβ. ὙΈῸΟ ἰδϑὶ ἴδτες πογάβ οἵ [158 νεσϑὲ δνε εἰἴδοσ Ἰοξὶ ᾿μ εἰσ 
ῬΆΣΑ οἰ ΤΔΟΙΔΌΘΥ, ΟΥ̓ ἃζγὸ ἰηϊσυάςα.---10. νν. 19.13.16 τῃυδῖ ὃς οτηοπαοα 

ΌΥ Ῥ5. γ)}17.89. ὙΈΙΟΒ 5 θαϑοα οὐ Ηδθακκυκ, Ὀυϊ τ] ἃ [γα σεθοσ 
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δἀάεὰ ἰο ἴῃς οουρϊ]εῖ, ΑΕ 55. Οὖ λαοί, τορι ΐης ὉῸΡ. ΒοΙἢ οοχηδ ἔγοπι 
ὈΝΌΠ, τ ΔΙςἢ τε δοςερῖ, ἑο]]ονίης 5. 77}1 δνῆν Ὁ Ἴνν", ΔΑ 2» 00 ΟἽ 
τουδὶ 6 οοττοοίοα δέϊοσ 8. 7718. ΓῺΡ Ὁ ἸΌΝ... ον. Οὗ ὕψος 
88 Τεβϊηρ, ὈΥΛΌ, τ ΔΙΟὮ αἶνεβ 8 ὈΘΓΕΣ ρ6 τα ]1ε].---11, ΑΙ ἰπβϑοσγίβ τ τὸ τὰς 
ἱΠ͵ΌΣΥ οὗ τρεῖτα δηὰ ρτδσωσηασ. ὙΠὲ ΜμΜ558. αυοϊςα δὔονε ρσίνε ἃ ἔμ}} 
οουρὶεῖ, φῶς τὸ λαμπρὸν τοὺ ἡλίου ἔπεσχεν' τὸ δέ φέγγος τῆς σελήνης 

ἐστάθη. ΤΣ 5βεςοηὰ τροθοσ τυ ὃς 6]]ςἀ ὕρ, ἴο 5840 ἴ8δι ἴδε πηοοῃ 

ὍῸΒ8 ὙἸάγασσῃ ἱπίο 5 ἀδεὶκς σὔδιδεσ Ὀεδίηα ἴῃς οεἰου 8. Β[. νεηΐ- 
168 ἴο οοσαρίεῖ ἴῃς σουρὶεῖ ΌΥ ἰμβοσγίίηρ ΠΡΎΠΙ ΠΝ Ὀείοσς ον. Αἵ 
τοῦδ, 5Βῃου]ὰ ὃς ἐχαιδη δα Ἰϑῦπτν, δἔτεσ 5. )γ28, ΤΉς βυδ]εςὶ ἰ ἼΥΠ, 45 ἰη ὦ 
εἰς φῶς βολίδες σον πορεύσονται. ἙῸΣ 6 οὗ ὑτερ. ἰῃ ὌΝ δηὰ “20 566 
15. 6ο"", 

12-16. νν. 15.1.4 ἰηϊεττυρε ἴῃς 5βεσὶεβ οὗ αυοϊΔίίοηβ ἔσοτη Ῥ58. 7.)"1:39, 
δηὰ ἰηϊεστυρὶ ἴΠ6 βεηϑε ὈΥ ἴδ ἱηδογίοη οὗ ἃ αἰ ηςυ δηα ἱσγεϊεναπὶ οχ- 
Ρἰαπδίοσυ ραϑϑᾶσε. Ουμρδοῦ, ᾿ς σοεὶΪε δηὰ Καο. ρυῖ ν. 16 δέίεσ ν. Τὶ 
δυϊ ἴἰ 5 Ὀδῖίεσ ἴο ἴσον νν. 12:9 δἴζεσ ν. 5, ἴνε τὨδη δανε νν. 10. 11. 18 
ῬΔΊδ]]εὶ ἰο Ῥβ. 7715), δηὰ [ἢς σογχεβροηῃαϊηρ ρ6 558,88 ἴῃ ἴῃς 58π|6 Ογάσοσ, 
ἩΡ. 418 οοσσεβροηαϊης ἰο ΡΒ. 7179} ν, 100 (0 184. 110 [0 185; 110 [0 190. Δηᾷ 185 

δηὰ " [Ὁ 395 δΔηα », Το ρυῖν. 15 αἴζεῦ ν. 1 που ]ὰ ἀϊβοςαῖε ἴδ ς ῥδγβ]]εὶ. 
--16. Α οπ. να. ξυρρεβίβ ἀου δε} τοπ; Βὶ. δυθπαβ ἴο ὍΠ2. ΤῊΣ 
ΤΏ58. ΔΙΣΟΒΩΥ αὐοίεἀ τοδὰ: ἐταράχθη (ΥγΌΠ) τὰ ἐξαίσια ὕδατα; (ὅ ταράσ- 
σόοντας (ἼῸΠ) ὕδωρ πολύ. Α͂ ρσὶνεξ ὯὨῸ οοῃπεςίεα δεηβ6. Ῥοσῆδρβ “ὍΠ 

ββουϊὰ Ὅς οοτσεοίεά ἴο ἸῸΠ, ἔο!]οννίης 76. 51} Ὀ"2 Ὃ Ὁ 2 ὈΠῸΣ ἸΌΣΙ, οὔ. 
Ῥ5. 464 οὐ Υυοῦ, τ΄. Ῥ58. 46. Ὑδε σοσγεβροηαϊης ραϑϑασὲ ἴῃ 5. 77" 
8858 Ἴ"Ἱ ἔος Ἴ 10 Πυνι, διὰ Ἴ).52Ὁ ἔοσ Ἴ.π.---12. Ἴοσο τ φῦ. ὦ 
τοῦ σῶσαι τὸν χριστόν σου. ΤὮς τη58. αυοίεἀ δῦονς τοδὰ ρύσασθαι 
τοὺς χριστούς σου. ΒΟΙΔ ταδῖα »Ψ ἃ νῦ. 88 τεχυϊτοὰ Ὁγ γη. δε. 
διγθη 5 ἴο 57 ἴοσ γύην. Ὅὕδο βεοοηᾶ οουρϊεῖ 15 ςοστυρί ρδ5 γεζονογυ. 

ΤὨΕ ΥΊ55. Βαανα σηδας ὨΟ 86η86 οὗ ἰϊ. (Οὗ 566 :}8 ἴο Βανε σεδα ΓῸ (θάνατον) 
ἴοσ "Ὁ. Ουζ 5ρεςΐδὶ σχ38. δ 6 856η56, Ὀυϊ νΑΊῪ τυςἢ ἔγουῃ ΑΗ. ὙΒΕΥ 
τοδα κατετόξευσας κεφαλάς ἀνθρώπων ὑπερηφάνων" ἕως ἀβύσσου τοῦ 

τῆς θαλάσσης καταδύσονται, ἃ5 ᾿ξ ΓΥΓΙῸ ψψετα τεϊδίεα ἴο Ὀγπ, [1 ΔΡΡΟΔΓΒ 
ἴο δανε θεχζυη ἢ ὈΣΊΏ 9. Οπε οἵ 7ετουη ς᾽ 5 1188. χανε ογμασίΐ, ἃ5 1ἴΐ 

Γεδάϊησ ΤΥῊΡ ἴῃ Ρἶδος οὗ γῦν. ὙὍθε ἰδϑὶ οἰδιϑα βδεσῃβ ἰο ὅδνε Ὀδεη 
τεδ οοττιρίεα αἴϊεσ ἴῃς ἰηϊσυβίοη οὗ Γ2 ἰπ ἰῃς ῥσχγενίοιβϑ εἴἶδυϑβε, 
ταλ κίης ἴἃὶ δἰ ἃ βουβε ἰηβϑἰεδὰ οὗ ἃ συ ἱοκοᾶ ρϑορῖς, ο΄. Ῥ8. 6833 11οδ'3.-- 
14. ΤῊΪβ νεσβῈ ΔΡΡΘΑσα Ὁ Ὀς ρζοϑα. ὍΤδα ὅγε ἔουγ νογάβ οοσσζεβροηά ἴο 
(δες δτϑὶ ἔου οὗ ν. 123, δΔηα [ἢ ἱπίστυ βίου ϑεοτβ ἴο Ὀ6 αὐυἱΐε ἰαίε, 85 [ῃς 
ἀευομγίηρ οἵΓἨὨ ἐδ ῥοὺν Ξδγο ν ὯΔ5 ὯὨΟ τε δ οη ἰο ἴῃ6 ἰογεῖζχτι ὌΡΌγεβϑοσ. 
ΜῸ νϑῸ3. ΒΒ]. δηὰ γε. εἴησηὰ ἴἰο 0:3. Ὑῇὰ π|858. οἰϊοὰ σεδά, ἐξ- 
εδίκησας (ΓΌΡ)) μετὰ δυνάμεως σου τούς ἀρχηγοὺς τῶν ἁμαρτωλῶν (Ὀ.5.0) 

τοὺς πεποιθότας (Υ}0Ό») ἐπὶ τῇ αὐθαδείᾳ (ὉὈταΡὈΪηἷς ΝΟΥ) αὐτῶν ἕνεκεν 

τοῦ καταφαγεῖν τοὺς πτωχοὺς λάθρα. (ὦ ῥὶνεβ διέκοψας ἐν ἐκστάσει (ἴοΥ 

ἐκτάσει) κεφαλὰς δυνάστων, σεισθήσονται ἐν αὐτῇ (πον, ἴοσ ν). 
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διανοίξουσι (ἔτομι ΠῚΟ) χαλινοὺς αὐτῶν (ογ το, Ζο. χ4}Ὁ ὧς ἔσθων 

πτωχοὺς λάθρα, ὙἼΒς οοττυρίοι ΠΟΌΣ ν}} 3 ΙΏΔΥ Βανε Ὁύσως ἔσΌσΩ 
δὴ οσίχί δὶ "ον, 

16. Δ τον τν επιοηἀεοὰ ὈΥ Βὶ. δηὰ νε. Ὁ τεδὰ τδν υἱτὰ οοσ- 

Τεβροηάϊηρ υὉῦ. "ΣΝ [ακος ἃ ἔ. 56. νῦ., δὲ Ῥβ. 278 4413 ηγ.-, ὦ 
ἐτάραχθη ἡ ἕξις μον. ἙτοΙὰ ΑΜ υὐνο Ὁ γύγὺ τς ον ΠῸΝ ἴἴ ἰδ 'τ- 
Ῥοβϑὶῦ]ς ἴο ζεῖ ΔΩΥ σοηβίβίεηξ στηεδηΐησ. 6 ἕο ον 46 ἐχοερὶ ἴμδὶ ἕοσ 
Ὁ» ὈΡῸ τ Πα58 εἰς λαὸν παροικίας ΣεΔοΒίης ἃ ἴοτηι οὗ ὋΣ ὙΠ Σ Ρ. 58. 
δΔίχ. ΤὨς σα55. αυοίοα τεδὰ ταῦτα φυλάξῃς ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ἐπαγαγεῖν 

ἐπὶ ἔθνος (οΣ ἔφενο:) πολεμοῦν (ΟΣ πολέμου) τὸν λαόν σον. (ὦ ἰ5 αυἱῖς 
ψδιίδηϊ ἴοσς [18 οουρ]εὶ, διὰ ἰἴ5 ἱεχὶ ἰΐ 8 ποῖ δϑ 5} ἴο σόζοονεσ. ἔὸοσ ΑΙ 
ὉὟΩΝ ἰδ ΔΡΡεδῚβΒ ἰο δανε σεδὰ υὔδν, 3. Βὲ5 αὐ ῥοῤμίμνε ἀοοίμοέμνε 
ποσίγωηε ἴοι ΜΗ Ὁὐω" Ὀγῦν, τεδάϊηρ 8 ἔοττη οὗ Ὅπ. Βοίῃ ὦ δηὰ 3 δρτεε 
ἷπ τεδϊηρ Ἃ ἔοσ “. Ῥόσθδρβ (Ὁ 5 Ἢ 5 οοστεςῖ, δυὶ τὴ ἴδ πιοδηΐηρ, ἴο 
ἔεδ, ἰπδίεδα οἵ, ἴο βοουσῃ. ὮΝ ε δου] ἃ ῬγοΌΔΟΙΥ τεδαὰ τ", τυλδο τοῦ! 
αἰαςῖξ ᾽πὸ, οὐ βοιβθίμιης [ἰκὸ ὉὝΩΝ, ΟΣ ᾿ὝἼΩΣ, τοΐονε 1 7}εα7. ἙοΣ ἴὰς 

ἱπαρρζορσίδίε 4 πὺμ 1 σαῖσῃῖ Ὀς Βαζασάουβ ἴο σοη͵εςῖαγε ΓΝΝ, τηεδη- 
ἱπσ 1 »ιοῦαπ ἐπ υἱειῦ οἵὁἨἁ ἰλπ6 ἀαγ7 οἵ ἐγομδίε, Ὀὰυϊ ποιδίπρ Ὀεϊῖεσς οσουζα. 
Ἐοτ ὑδ6 οὗ ῥχερ. ἢ ἱπ ρἶδος οὗ Ὁ; οσ 19 αἴϊεγ ἵν, οὔ, υδὲ οὗ Ὁ δέίσ 52 
δηὰ τ), 16. 2219 ΤΌ. 305.---17. ΑΙ ποῦ ὁ καρποφορήσει. ἾΝε. ετηεη 5 
ἴο προ. δφ» ἴ. ρὶ. (7. Ρ. Ῥεΐεσβ, Ηἰεδνγαίοα, 1888, Ρ. 111). Ὑ). ἮΝ δ. 2). 
4 τογοὺ ἴοσ Ἰκῦ900.--18. ΑΕ ὑγυ}}}} Ἐν.., οἱ αἱ., εταεηὰ ΌΥ οπιϊίης 
εἴ. Κυςο. εἰἴδμες [8 ΟΣ ὈΓ)222 ἐο]οτίηρς ὦ ἐν τῇ ᾧδῇ αὐτοῦ. 
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Τ1στὖὺ95 Α. ΒΕΜΈΕΒ, ΡΒ}. 
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ἹΝΤΚΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΟΒΑΘΒΘΙΑΗ. 

δι. ΤῊΗΒΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤὨς ἢγϑί ΠΣ ΟγΑΓΥ Ῥσοθ] θη ἴῃ ΟΌ. 5 ἴῃ6 τεϊἰδοῃ οὗ νυ. δ ἴο 76. 
407 Ζ-, ὙΠΕ56 ρᾶββδρθϑ ἅΓ6 50 πῃ υςἢ ΑἸΚα (Πδὶ (ΠΕΥ οδηποί δε ἰῃ- 
ἀεροηάεῃϊ οὗ οπ6 δῃηοίΐμεσ. ΕἸ ΟἹ. αὐυοίϊοά ἔτοταῃ [6., οΓ 6. 

αμυοίρα ἔγοηι ΟΡ., ογ θοΐΒ αυοίοα ἔγοῃι δῇ οἰἄδγ ογαςῖϊθ. ΕνΘΓΥ οη δ 
οὗ [8688 ρΡοϑβ᾽ ἔοῃϑ Ὧ88 Ῥθθὴ ἰδίῃ ΟΥ̓ βοῃοϊδγβ. Αἱ ργϑϑεηΐ, ἃ8 ἃ 
Γεϑιϊ οἱ (Αϑραγὶ᾽ 8 ̓ἸῃνοϑρσδἝοῃ, δ]πγοϑὲ 411 νυτιίογβ θο ΐονο [μδἱ 76. 
49 αυοίοα ἔτοπι ΟΡ. Βυΐ ἃ τεπουγοὰ Το ραγϑοῃ οἱ οί ἰοχίβ 
βῆονβ [δἰ [ἢ 6 ΓΏΟΓΕ οΥρίη Δ] ἰοχί 18 οοηἰαἰη θα ἰῃ [6. 40; [δῖ ΟΌ. 

αυοϊοὰ νν. ᾿6 δἰπηοϑὲ, ἰβουρῇ ποί αυΐΐα, Εἰ ογαῖγ,; ταὶ ἢ6 οοπι- 
τηθηἰοα οἡ (8158 οἱ6Γ ογδοὶα ἴῃ νν. δἾ ρῥαγν ἰῃ [6 νογάβ οὗ [6 
οἷά ογ ργσγορδεῖ, ραγιγ ἴῃ ἷ8 οὐγῇ ᾿ογά5, ἰῃ ογάϑγ ἴο βῆον (ῃδί 1ἰ μδά 
Ὀδδη {8116 ἴῃ Β5 οὐ ἀαγ; δῃὰ [μδὲ ἴῃ νν. δ" ἢ Βα αυοίοαὰ οῃςα 
ΓΊΟΓΟ ἴσοι ἴῃ6 οἷἄδσγ ογᾶςϊα ψὶϊουϊ δὴν 8ῃον οἱ [1}6γὰα ] 685. 
ΤὨ656 φομοΟ5οη8 ἰἱηνοῖνα (ῃ6 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠὙ οὗ νυ. δ δ 3, 566 (ἢ6 
ἀείαι θα ἀἰδβουβϑίοη οἢ ΡΡ. 33 Κ. 

Ιῃ νυ. 5. 1 ΟΡ. ῥγοςθθάβ ἴο βίδίβ ἴ8 68 γθᾶϑοῃϑβ ἔογ ΕΔοηιβ οδ- 
Ἰδγηἑγ, οοημ πυ 65 ΜΠ ἃ νἱνϊὰ ἀδϑοροῃ οἱ Π6Γ ογαοὶ ῬομανίοιΓ 
ἰοναγὰ Γυἀδῃ δἱ ἴῃ 6 141] οὗ [ἐγ βα] θη, (σον ἰπο (ἢ 6 ἔοστῃ οἵ ἱγω- 
Ραβϑίοῃη δά νυαγηίηρϑβ (νν. 1.13) δηὰ οπὰ8 Ὀγ ἀδοϊαγίης [δὲ Π6Γ ῥγοϑβ- 
δῃΐ Ῥυμιβητηθηΐ 15 ἴῃ 7υϑὲ γοαυΐΑ] ἔογ Β6γ οὐγὰ ἀ 6648 (ν. ᾽35).---Οἡ 
8 δἰϊεηρὶ ἴο δἰπείζα νυν. 5 Δ58 βθοοπάδυ, ο΄. ἰαχί. ἢ. αὐ ἴοο. 
ὙῈ ν. 155. τὸ δηΐοσ ΠΡΟῚ ἃ αἰογοηΐ ταηρα οὗ (δουρί. ΤὨΘ 

ττΊοΓ ἀο68 ποί ἀδβϑοῦθα ἃ ργεβθηΐ οδ ιν Ὀυϊ ΠΟΡΘΒ ἔοσ (86 ρυῃ- 
Ἰϑῃπηθηΐ οὗ Εἄοπι οἡ [86 ἀΔΥ ψ ἤδη Ὑδμν οἰ ψ}1}} ᾿υρα 411 μα οη8. 
ΤὭΏ656 νοΓβ68 ἢᾶνα (Βογαίογε στοόνῃ οἷ οἵ ἃ ἀἰογοηί 5βΔοη. ΟΡ. 
ἰηἰεργοίθα ονοηίβ (δα Πα 81 ἰγαηϑρίγοά, ψθη Εάοτῃ δὰ Ὀθθη 
ἀἰβροββεββθά ΟΥ̓ Β6ῦ ἔοστῃϑγ 4111.5. ΤὨϊ5 ττὶΐεῦ Ἔχροςῖβ ἴῃ 6 ἀδγ οὗ 
Ὑδησποι ἴῃ [86 ΠΟΔΓ ζυΐϊογα ἀπ σου ΒΘ ΠῪ Ὀα ονε8 (μὲ ἙάοΙΣ 

3 



4 ΟΒΑΘΙΑΗ 

11 6 υἱἱοῦν ἀεβίσογοα ΟΥ 7εγαεὶ. Ἐν θην ϑοσηθ ἄτας δά 
Ρδ58586α βίηςς ΟΡ. δὰ ν7.ϊτίοη, Εάοτι 84, δἴΐεγ 4]1, ποΐ θθδῃ οοσὰ- 
ὈΪοἴεϊν ἀδϑισογοθὰ δυΐ τννᾶβ Πἰνὶπρ οὔ, ἃ πχδῆδοα δηὰ νεχδίοη ἴο [1- 
ἄδῃ. Νο γϑάγϑϑϑ βθϑι)θα ροββϑίθ]α δἱ ργεϑεηΐ, δῃὰ 80 [86 τυὶΐοσ 
Ἰοοῖκ8 ἔογιψασγὰ ἴο [86 ἔαΐαγα, ἰο ἴῃς ἄγ ἤδη Ὑδῆνγεἢ Μ111}} ΠΟ] Ὠΐ5 
Ἰυάσταθηΐ οἢ 411] (ἢ6 πα οῃβ8. ὙΒδη Ἑδοηλ8 πὶ Μ}111 4190 σοῦλα 
διηὰ [118 [οττ 16 ρυῃϑητηθηΐ 1} Ὀ6 δά) ηϊϑίογοα ΌῪ ϑγαθὶ. [{ 15 
ποί Πκοῖγ (Π4ὲ ΟἹ. νᾶ5 (ἢ 6 Ὑτὶίεγ οὗ [8696 νϑῦϑθβ, δηα ΤΥ οἰ μαυβθη 
γγ88 γρῃῖ ἴῃ τορασγαάϊηρ νν. 58. 16:21 ἃς Δ Δρρομπαϊχ. Ὑ ΘΓ 5 4150, ἰἢ 
[ἢ ἰαχί 15 ςοστοοῖ, βιιοἢ ἃ δυάάσδη οἤδηρα οὗ δα άγα58 ἰπ νυ. Ἶδ ἔγοτῃ ([ῃ 6 
Ἑαοπηῖίαϑ ἴο [16 [6τν8 [ῃδὲ [86 588π|6 ΔΙ ΠΟΥ σδῃ ὨΔΓΟΪΥ Ὀ6 οτοάϊοα 
8 1. 

ΤΌΕΓα ΓΘ ἔννο 56 005 ἴῃ [815 Δρρεπαϊΐχ, νν. 55. 1518 ληά νν. ᾿ξ 
δηά νγε ζΏΔΥ φυσϑίοῃ τ ΒΘΙΒοΥ [ΠΟῪ ἃγα ΌῪ {Π6 βᾶπη6 δυίμογ. νυν. ὦ 5 
ΔΙΘ ἰπ [86 ηἡδίυγα οὗ ἃ ΟΟΠΙΤΩΘΠίΔΤΥ οἱ νν. ἢ. 15, δηά 1ξ 5θϑλβ [μδὲ 
ν. 1 1} 118 1158 οὗ τεττίτοσίεβ απἀεγβίοοά ν. 7 8.5 βαγίησ (μδὲ (ἢ: 6 
Βοιι86 οὗ ́ δοοὸῦ πουϊὰ τοραίη 115 ῥοςδεσσίοης. ΟΥσίμδΙγ ν. Ὁ Ξρόκε 
οὗ ΤυἀΔ}}᾽8 οοησιιοδὲ οΥασ ΠΕ ἐδ ῥοδδθσδογ5 (566 ἰεχί. ἢ). Τδδὶ 
ἴΠ6γα οχίβιβα (15 ἀ βογθηςα οὗ ἱπξεγργείδεοη οὗ ν. 1 15 οἰθᾶγ ἔγοτῃ 
δηά (ἦ τεβρεςθνοϊγ. 10 [18 ροϊηΐ 15 ργεϑϑθα γψὰ πγιϑί ργορδ]ν 
οοηοϊυάα (μαι νν. ᾿Ξ ἄγ Όγ ἃ αἰβογοηὶ δυῖθοσ το υῃμάεγοίοοα 
ν. 17 ηοί 85 158 ψτίΐος ῃδά πχοραπί ᾿ξ Βαϊ οὗ (86 τοοοῃᾳααβί οἱ 15γδ6}᾽8 
ἰοστ! οσ 65, δΔη ἃ ῆο οοηηθδοίθα ἢ 15 115ῖ οὗ σιιςἢ ἰογσγίου 5 ΝΟΥ ἴη- 
ποηϊουϑβὶν ἢ 815 σοπηπχεηΐ οἡ ν. ᾽ὅ, ΌῪ Ἔχρ δι πίηρ [αἱ [85 ρΓΟρΡἢ- 
ΘΟΥ͂ Ψ11 Ὀ6 ἔυ 6116 ὦ Ὀγ τη δΐ 15 3511} Ἰεῖὶ οὗ (6 Ὠου56 οὗ [Δοοὸῦ δηά 
οἵ (ἢ6 δου οὗ Το56ΡΏ, ἱ. 6., [Ὡ6 [5γ 6115} δηὰ (ῃ6 Τυἄδδῃ 6Χ1} 68. 
ΤΟΥ ΜῈ] γοραΐῃ (86 απ, ἴμ [5γο 168 ἃ5 ἴδγ πογίῃ ἃ5 ϑαγθρῃδίῃ, 
(Ὡς Τυἀδ8η5 ἱπουϊηρ 411 τῆς οἰ65 οὗ (6 ϑουϊζῃ]δη. Βιΐ [6 
(δουρῃ(8 οὗ (Πα αἀσίνίηρ ου οὗ [Π6 ἀἸΒροββθβϑοῦβ δηἀ οὗ (με γεραϊηϊης 
οὗ ἴλ6 ἐοττζογίθ5 ἀγα οἰοβοὶν δμοιρῇ γεϊδιθὰ ἰμδὲ [ῃΠ6 5616 Ὑτὶζοῦ 
ΤΊΔΥ ὨδίυΓΑΙ Ρ4858 ἔγομῃ ἴΠ6 οἠ6 ἰο {π6 οἴδσ, 680. ΒΩ 1ἰ 15 ροβϑὶ- 
016 ἴο Ἔαχργϑϑ5 δοίβ ὉγῪ 186 β84π|6 Ηδθρ. νοσάὰ. Απὰ ψὰ προὰ ποῖ 
ΜΌΠάοΓ (δαΐ ν. 15 {ΠῚ} κ8 ποῖ ΟὨΪΥ οὗ [με Ἑδοτμ65 845 ἴο 6 ἀγίνθῃ 
ουξ 88 ἰῃ ν. ἾἾ Ρυΐϊ οἵ οἴδαῖβ αἷϑο, ψῇθῃ τΠ6 βοιηρς ψῖς (ἢ6 
τί ἰοΓ ρῖνοβ ἰο (6 ρυῃὶϑητηθηίΐ οἱ Εάοηι 18 (6 ἀδγΥ οἱ ὙΠ 8 

Ἰυάστηεηΐ οἡ αἱ ἴῃ πδῇοῃϑβ. 
Τδῖ ν. ᾽δ Ἰοοκβ {|κ6 ἃ οοποϊυβίοῃ 15 ἄπ ἰο (6 βη8] ἔογτωυΐα 
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ἤον γαδαυεῖρ μαΐδ εροξοη. αὶ [ἢ]5 15 σϑα ν ἃ αυοίδεοη-οσται δ. 
Εοὸσ ςοηΐξθηί5 δΔηἀ τηδίγα δ᾽ Κα 5ϑῆον ἰμδῖ ν. 5 15 δὴ οἱ δ ὑγορῇξου 
Μ ΠΟΙ ΟἿΣ ΔυίΒοΣ ἱποογροσγαῖθα ἰῇ ογάεσ ἴο δϑίβ Ὁ] 18} [86 δορῈ 
ΜὨἰο ἢ ἢ οηίοτίδἰποα σοηοογηίηρ ἴΠ6 ἔαΐυγα νἱοίοσυ οἱ [5γδ6] 
οΥ̓ΘΓ Ἑάοῃ,. 

Ἡ ἰσίονυ οἵ ἐδ ἰξεγανν ογίοΐδηι οΥἿ Οδασίακ. ἘΕΠΟΒΒοσα (ἘΕ η}.., τ824, 

ἵν, 220 ., ηοΐ γεῖ ἴῃ ὃ, 1803) ΔΡΡΕΘΔΓΞ ἰο Ὦδνε Ὀδεὴ ἴδε ἄσχϑί ἰο ἀουδὲ 
ἴδς υμἱν οὗ ΟΡ. Ηδς ἀδιοαὰ ΟὉ. δἔξεοσ ςϑ6 Β.0. δηὰ σερασγαεά νν. 113: 49 
8 ΔΡΡΟΠΟΪχ ἔσγοπι [δ6 ἔμπης οὗ ΑἸεχαηάεσ δηηθυβ. Ης επςἰοὰ τὰς 
ψνὨο]ς Ὀοοκ, Οδαά7ας. 4 ὦ ἀὲς υὐκέεν)οοκμηρ ἀν Ἑαονεον ἀμνοὶ ΝΝ εδω- 
ξαάηεξοῦ ξιυΐδολεη ς82--ς72 υοῦν ΟἿ. παοῖ εἰ Μ6Ὁ πεωδη Αμεραῦε ἀδς Οε- 
δϑαπρες πεν Αἰοχαμάεν 7 απηπαεξως ευὐϊτοΐόη τοῦό-τ-ϑοὸ ὑὸν Οἶν. (σ΄. αἶ5ο 

Ἡεὺν. Ῥγορῆ., ἰἰϊϊ, 524). ἘΠ.Β.᾽8 νἱεὲν σψὰ8 οὶ δάορίεά. -- ΕΑ] ὰ 
ἴοοῖς ὑρ ἴδς Ρῥχοῦ]θτ δίγεβἢ δηᾶὰ ὑσεβεηίϊεα δὴ ἘὨΌΓΕΙΥ αἰ βογεης 8010- 
ἄοῃ. Αες. ἴο δἰπλ ἴα Ὀοοὶκ νγὰ8 ἴῃ: ψτοσὶς οὗ 8ῃ Ἂχ] ῖς ρσορμεῖ τδο μαὰ 
υϑεα ἴῃ νν. 1.19 8η ΟΣ Ὀσορθθου ΌΥ ΟΌ., ἃ σοῃίθι ΡΟΓΑΣΥ οἱ 154 |Δ}, 
δηά ἰη νν. 1518. 4150 οἷ ἀδσ τηδίογιδὶ τ ἢ στ ἔγοτ ἃ ὑσορδεῖ [ἴκὸ Ζςε. 
ΟΞΙΙ, Ψῆο, δος. ἴο ΕΝν., ψγὰ8 8ῃ Οἷἀδγ σοΟὨ[ΕΙΩΡΟΓΑΤΥ οὗ 1581:848. Κ᾽. 19, 
1(δουρῇ 8130 οἱάδσ σηδίεἊσίδι, νσα8 ποῖ οὗ [86 5816 υΐεδςα 85 νυ. 18. 11.1. Τὸ 

ἴδς εχὶ]ς Ρτορδεῖ Ὀεϊοηρ νν. 1..... 1... ΤᾺ Ϊ5 ροβὕοῃ, ἰδουρσἢ τ ἢ ϑοῦὶς 
τηοαϊδοδίίοηβ ἰῃ ἀεί :15, το (ἢ δϑϑοηΐ οὗ ϑδηγ. Και ῖζϑθοῦ δηὰ Ὀτσγῖνοσ 
᾿ἰπλὶςἃ [86 οάογ ογδοὶα ἴο νν. 1.3 (μοί 19), Ο. Α. δι ἴο νν. 1.9, ΚαυϊζΖϑοἢ 

ψὰ5 ποῖ αυἱῖα βυσα “τολείλεν γενιμαηὶς οΓ ἐδτδ αποίθηξ ογαοῖδ ΤΩΔῪ ποῖ 4130 

δανε Ὀεεη ὑσεβοσνδὰ ἰη νν. 151} Βυϊ Κδηϊ,, το δηδγβεὰ ἴῃς βεοοηὰ 
Ρϑγὶ οὗ [δὲ οσϑοῖς, οοποϊυὰδὰ (δὶ [ῃς οἷος ογϑςὶθ οοηβὶβίεαὰ οὗ νν. 1:18. 
166. 18. 182. 300. ---αἸ Ὡ6ῸῊ Ρἢ4596 ἴῃ ἴῃς [ΠἸΕΓΑΓΥ οτΙ ςίβι οὗ ΟὟ. Ὀεσδη ἢ 
εΙ ΙΒαυβεοη, το τεχασγάϑ νν. 1.14. 10 (6χο, δ. 8. 9. 12) 85 ἴΠ6 ποτῖς οὗ ΟὈ., 
ἴδε τεπιδίηΐηρ νοῦ Ὲ8 85 ἃ ἰδίοσ δρρεπάϊχ. ΤὨ8 βοϊ αἴ ο νγὰ8 δαορίοα ἱπ 
βυϊδδίδηςς ὉΥ Νον., Μασίὶ, ζοσ.", Ὁυ.- -ἼῊς τπτεαὶ ροϊηΐ ἴῃ 1 ἰ5 (παῖ ἰΐ 

ἀοε5 ποῖ οοσσθοῖ Ἐχρ  δἷπ [δες τγεϊδίίοη Ὀεΐτεθεη ΟΌ. δηὰ 76. Βασίοῃ 
Ρεσοαεϊνεα [18 δηα ρχεβεηϊοὰ ἃ οοσηδὶηδοῃ οὗ Ενν.᾽5 δηὰ Ὗν ε.᾽5 ἱῃοοσίεβξ: 
νν. 1.8 Α16 ἃ ὈΓΣΟ-ΟΧΠ  ς οσγδοὶο οὗ ΟΡ., ψϑϊς ἢ νγὰ8 φυοίεοα ὉΥ 76. δηὰ τοὸ- 
δἀαρίεα νι δά ἀϊοηβ (νυν. 1:1.) ὉΥ δηοίμογ ΟὟ. ἰπ ἴῃς ἜΑ Ϊν Ῥοβίοχ!]ς 
ἀΑγβ8; νν. 18:2: ἔοστῃὰ 8 δρρεπαϊχ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἔσοσηα Μδοοδθοδη {{πη65.---Αα 
ΒΓΩΆ]] ΤᾺΣΠΟΣΙΥ͂ οὗ Βα οἾ Δ ,Β, διηοης μετὰ Ῥεΐεσς, νδη Η., Ηδὶ., 5111 πιδίη- 

(δίῃ ἴῃς υπῖῖγ οὗ (ες Ὀοοῖς. Βαυϊΐ ἐνδῃ 80 ςοηβεγνδνε δηἃ Ἵδσοῖι! ἃ βοβοῖδσ 
8ἃ38 ΟΥΕ]] τεσ νν. 19.:3: 89 ἃ ἰδίεσ Δρροηῃαϊΐχ. 



6 ΟΒΑΘΙΑΗ 

ξ2. ΤΗΕ ΡῬΑΤῈ ΟΕ ΤΗΒΕ ΒΟΟΚ. 

ΤὨδ γοϑυϊὲ οὗ [6 ᾿ἴογαγν ογ ἀοΐβηι οὗ ΟἿ. πδοδβϑίίδίοα (ἢ 6 ἀ6- 
[οστπδίοη οἱ [16 ἔπης οὗ ([λ6 νᾶγίοιιβ σοπῃιροηδηϊ ρᾶγίβ οἵ (με Ὀοοϊκ. 
Ιῃ [ῃ6 ἀΡβθῆςε οὗ 81] ἐχίεσῃδὶ ἀδίβ, νγα πχυϑὶ γεν οἡ ἱπίογῃδὶ ανΐ- 
ἄἀξδπῃςβ. 

ΤὨδ ὕνο ροϊηΐβ (δι Βαανα δἰνγαγϑ Ὀθδῃ 6 ἴον {πε ἄχίηρ οὗ [6 

ἀδίβ ᾶἃγὰ 4190 ἱπηρογίδηϊ ἴοσγ 5: (6 ἀεβογ ρέοῃ οἵ [86 [4]} οὗ Τγυ- 

βΒΆ ]οτὰ ἴῃ νν. ᾿π, δηα ΟΌ.᾽5 γαϊαιίοῃ ἴο 76. 49. 

ϑίηςς ἴῃς ἀδίε οὗ 76. 407 5. νγὰ8 τερασγάςα 49 ἀεβηϊεἶν Ἀχοὰ ἴῃ τὰς 418 
γεδσ οὗ Τεμοϊαϊκὶπλ (ο΄. 25: 5.) ἴοϑε τῶο Ὀεϊϊενεα ἴῃ [ἢς ῥγίοσ!υ οὗ ΟὈ. 

οοηηεςεῖεδα [6 ολρίυτγε οὗ [ἐγιιβδ ει, ἰῃ βρϊζ6 οὗ 411 ἀἰβηςυ 65, εἰσ στὰ 
ἴδε ταὶὰ οὗ [Ὡς ῬὨ1Π5πηε5 δηὰ Ασαδίδηβ υπάοσ [ἐπόσάσα (2 (Ὦ. 21,9 1.), 
οΣ στ ἴδ ςδιπγραΐρση οὗ ]οΔ 5} οὗ ἴ5ταοὶ δζαϊηϑὶ Απλαζίδῃ (2 Κ. 143 ΄. 2 
ΓΗ. 21ς .), ΤΟΥ οου]ὰ ηοἱ ἰάεδητεν ἴἃ ἢ ἴδ 6 σαρίυγε Ὁγ ἴδς ΟΒδι ἀδδης 
ἷῃ ς86 Β.Ο., ἰδουχὰ [ἢ]158 γᾶ, 88 ϑοσὴς δοϊκηονεάσεά, [ἢς τοδί πδίυσαὶ 
τείεσοεηςαθ. Ὑθοθε πο Ρεϊϊενεαά ἴῃ [ῃς ῥσίοσὶ Ὑ οὗ 76. τεξεττεὰ ἱΐ, οὗ 
οουζθε, ἴο σ86 Β.Ο. Ἐοὸσ ἴδειῃ ἰΐ ψγὰ8 ᾿Έγεὶν ἃ αὐυεβοη ἩδΒεῖδεσ ΟΌ. 

58 ΟΧΙ ΠΟ ΟΥ ροβίοχὶϊς. Α19ὸ ἴβοβε σψῦο δεϊϊενοὰ ἰμδ1 ὈοΙἢ 76. δηὰ ΟΡ. 
δά αυοϊςά ἔτοτῃ 8δῃ οἷάεγ ογϑοῖὶς σου]ὰ ρυὲ ΟΌ. ἴῃ [6 Ἔχ] ς οσ Ῥοβίεχι!ὶς 
ῬΡετιοά. Απά ψ ἤδη ἴδ Ργοόρῆοςὶε5 δρδὶηβὶ ἃς πδύοηϑβ (088. 46 5.) σαπιε 
ἴο Ὀς αυἱΐς σεηοσα!ν τεχαγάθα 85 ποη- Ἔχει ΐδη, ἰ τγἃ8 ροβϑὶ Ὁ] 6 α]90 [οσ 
ἴῆοβε ψῆο δε] ονεὰ ἴῃ [δς ῥχίοσ! Ὑ οὗ ΟΌ. ἰο ἰάθη γ ἴἢς ἔ4}} οὗ Τ ΕΓΔ] Ἔσα 
νὰ ἰμδιὶ οὗ ς86 Β.Ο. δηὰ ἴο ρῥίαςς Ο. ἱπ οἵ δέίεσ ἴῃς εἽχίϊ]ε. 

ΤὨδ πιοβὲ παίυγαὶ ἰδ δοδίοη οὗ (ἢΪ8 οδρίυγε οὗ Γ6γι58 16 πὶ 18 
[ἢ6 οπα ἰῃ ς86 Β.0. ΒΥ ἴῃ6 (μα) θδῃ8, ἤθη δος. ἰο 1,8. 42: " ΕΖ. 
4:5 γοῦ χεἶ. 1,.)7.. ἘΞα, “5 Ἑάοπὶ δοίϑαά. νγὺ στον ἰοναγὰ 
[η6 Τυἀδαη8. [ἴ 18 ἰτσὰ (ἢδὲ ποὶίμογ [6 (ΒΔ) ἀθδῃ8 μοσ (ἢ 6 ἀ6- 

βίγυςάοῃ οὗ [86 ἴση ρ[6 ΠοΥ (ἢ ἀδρογίδίοη οὗ [Π6 ψ8Ο]6 ΡΘΟΡΙΘ ἃγα 
ΘΧΡ Εἶν πιεηιἰοηεα. Βυὶ ἴῃς 5 ἰὐυδοῃ 15 ψ6}} ἀοδησά, δηὰ ογ- 
ο8] ορίηΐοη ͵ἰβ τογε δηά τόσα δρτεθά οἡ [ἢ γοίθγθηςβ ἴο ςϑ6 Β.6. 
Μογϑονογ, [6 ίδοξ ἰῃδὶ 4 ᾳφυοίδοη ἴτοτη ἃ [Θγειΐδη αἶγρα (76. 

4872), ν ῃϊςἢ ἀδίοα ἔγοπι (86 ἰα5ὲ ἀδγ8 οὗ [6γιι5416π|, 15 ἱποογρογαίθα 
ἴῃ ν. Ἶ βῃονϑ ἢδι ς86 Β.Ο. δα ραββθὰ δηὰ (ῃδἱ [Π6 [4]] οὗ 7 γι βδ! οτὰ 
ἀοϑογροα ογὸ οδηηοῖ ταίοσ ἴο ἃ ὑσγθ- οχ ]ς ϑΔοη. ΝΙῸΣ ᾿δῇ ἃ 

ΓοίεγθηςΒ ἴο ἃ ἰδίεγ οοπαιδϑὶ Ὀ6 τηαἰηἰδίποά. Ὁ ΠΟΚΙ ΕΓ οοπηθοίοά 

(86 νεγβ68 1 ἃ ροβίθχ!!ς ἀοϑίγιςοη οὗ [ογυ 884] πὶ ἀΡοιΐ ςοο Β.6., 
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δυΐ βυςἢ} ἃ ἀεϑίγισίοῃ οδηποῖ θ6 ρτονοά. Απά [Π6 οοπαιιαϑί οἵ 

Απίοςβυβ ΙΝ 15 Ἔχοϊ θά, θδοδυβα (ῃ6 Ὀοοκ οὗ 7οοἱ, ψῃΐοἢ τα 
ποῖ 88 ἰδία 85 ἴῃ χὰ Ἑεηΐ. Β.Ο., ρΓΟθΌρΡοβθϑ Ο. (υ. ὁ.) Ουν; ἐεγν"- 

ἬΜΣ α φμὸ 15 ἴῃι18 “86 8.0. 
ΤἼΘ ἀσβορὕοη οὗ [86 οΔ]ΔΙ Ὑ πο δά δεΐ416ῃ Εάοτι 15 βυρ- 

ξοϑινο. ΤὨ6 Θῃρθῖθ8 ψὯο δα ἀγίνϑῃ ἤθη ἴο [86 ὈοΓάοῚ οὗ [Π οἱγ 
Ἰαηα δῃὰ ψῇο δὰ ρ]υμάεγοά ἴπεηι, ῃδα [οττηεγν θΘαα ροοά ἔγεμ 8 
Δηα 411165, δηά 1ξ ννᾶϑ8 ΟὨΪΥ ΌΥ ἰγοδοθοΓΥ [Βδὲ ἰΒ6Υ δά βυςςεοάρά. 
Ὗν 6 Κηον ἔσομαι Ὠοάοσγιῃβ ϑί συ (19, 94) [86 ἴῃ 312 Β.Ο. (86 ΝΑθᾶ- 

[688 ὙΕΓΘ ἰὴ Ροβϑαϑϑίοη οὗ Εἀου᾽ 5 δῃοϊθηΐ βεδίβ, ἴοσ 11 γγ8 υς. [ῃ 6 
Ναραδΐθδῃβ ἴῃ Ῥεοίσα (δὶ Απὔφομιϑ ἰουρῃΐ δὶ ἰδὲ ἔμηθ. ὙὨ6868 
Ναρδίθδῃβ μδὰ [δογοίογο ἰαίκοη Μιί. ϑαεὶγ Ὀεοίοσγο (6 δηὰ οἵ [86 4α(ἢ 

οοηΐ, δηὰ δα ἀτγίνεη Εδοσὰ ποσί νασά οι οὗ ΒΕῚ οἷά ἑδγτὶ οσ 68 ἰμο 
[86 Νερορ. Ηον ἴοὴρ Ὀδίογε 312 Β.0. (86 δα ϑιυςςεοάσα ἴῃ οοη- 
συσπηρ ἰἴ, να ἀο μοῖ Κῆον. Βυϊΐ ἴΠ6γα 15 ΘΥΟΓῪ γοᾶϑοη ἴο θα ϊονα 
ἰδὲ [86 οδἰδβϑίγορμε ψϊςἢ δά οί! ]ο Ἑάοσα ἴῃ ἰδ 6 ἢγϑί ἢ4}} οὗ 
ἴδ «[ἢ οεμῖ. διὰ πιο 18 ἀεβουθοα ἴῃ Μαὶ. τ' ἢ νὰ ἀυδ ἴο ἃ ἀε- 
ἔεαϊ ὃγ 16 Ναβαίεδῃβ. Ἠονενεγ, Μαὶ. τ' ἢ ἀοεββ ποὶ ἱπυρὶν ἰμδΐ 
Ἑάοπῃ μά θδοϑῃ ἀτγίνθῃ ουἵ οὗ 118 δῃοίοηΐ ἰο τ] οσγ. ΤΏΘΥ ΜΓ 511] 
υηδεαυηίοα ἴῃ ΜΔ].᾽58 ἔπιε δηἃ σοῃ Βα ΘΠ ἐχροοίθδα ἴο γείτονα {Ποὶγ 
ἴοβϑε8. ἵνε., [ο]]ονίηρς ναῖκο, βυρχοϑίβ (δδὲ ΟὈ.᾽5 Ργορβεᾶς 1η- 
ἱεγργείδεοι οὗ ΕἘδοπι᾿β [411 νγαβ οοῃποοίθα τ ΜΔ]. τ' " δηὰ ἰμδΐ 
1 ἀφα]ῖ τ ομςα οἵ ἴΠ6 5ἰδρεβ οὗ (88 Αγδϑίδῃ ἱμῃναβίοῃ, (μουρῇ ποῖ 
ΠΕΟΘΘΘΑΤΙΪ 8 [Π6 566 88 Μίαδὶ. ᾿. νε δδνε γϑάβοῃ ἴο Ὀ6] ον 
1ηδὲ (656 ἱπναβίοῃβ θερδῇ 83 θα υΐν ἃ8 [86 γϑεί 88} οὗ [ῃ6 68 σεπί. 
δηά (αἱ (88 οσουρδίίοῃ οὗ 6 ΝΝεσεῦ ΌὈΥ Εάοιλ 5ΠογΥ αἰΐεσ σ86 
Β.Ο. (ο΄. ἘΖ. 355: 15. ,65) τγᾶὰβ8 ἀπ ἴῃ βοῃγηθ ἄξσζτγθα ἴο (86 ὈΓαββυγα 
οχεσίοα ὑρου Ἐάοιι γ ἴδε ἰηβυχ οἱ [6 Αγ δη5 ἔγοτα ἴῃ 6 ἀδϑβοσί. 
Οἱ οουγ56, 1 [ἢ ἀεϑοΠρΡἔοη οὗ ΟΡ. 15 γεραγάϑα ἃ5 ἔα εν δοσυγαίθ 
δηά 1{λ6 ἀτνίηρ ρΐο ἐπα δογεν 158 ἸΔΙΚΘΠ βου 5Ϊγ, 1 που] βθοηὶ 
(μ4ἰ ΟΌ. τντοῖδ αἴΐογ Μδ]δοῦὶ σαῖμεῦ (ἤδη θείογθ. Απηά 90 Ἦν. δηὰ 
Νον. ἀαῖε ἢ. Μαγί, (ζοσ., δ. ρυΐ εἰπλ Ὀθεΐογε Μαὶ. 

Βυϊ ἀοε8 ποὶ ἴδς ἀεία!]οα οδαγδοίογ οἵ ἴδ ἀδβογ ρὕοη οὗ (6 

ουθηΐβ οοηποοίοα τ (86 [411 οὗ ΘΓ 5416 παῖ α (ἢ 6 ᾿Τ ργοβϑῖοα 

οὗ δανίπῃρ θεδθῃ στε Ὁ ομα το μ8ἀ ἢγϑί-βαπά κηον]θαξο, δπὰ 
ἄοα8 ποῖ (6 ἐπι ρδβϑίοη θα ΤΊΔΏΠΘΓ ἴῃ ΜΏΙΟΝ ἰξ 15 ρίνθη ὈδίΓΑΥ δὴ 
δοίυδ] ραγιαραηςῦ [10 [ἢ15 οὈ]θοῖΐοι 15 βυβίδϊ θὰ τα οδηποῖ 9Ὸ 
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Ὀεγοπά [δε 48ϊ αυδγίεγ οὗ [6 61} σεηΐ. Απὰ τὸ 8δουϊά μᾶνθ ἴο 

τοῖος ἴῃ 6 ἱπναϑβίοῃ οἱ [16 δῃδγῖθ8 ἰη ΜΙ. ϑεὶγ ἴο οπὲ οὗ [6 ϑδγὶϊοσ 
ΡὮδ565, ρεῖμδρ5 ἀυγίηρ ἴῃ 6 6Χ]]6, δηἃ γα βου] 4͵9ο ἢᾶνε ἴο 89- 
βιηθ [δὲ (6 ἘΔουγ 68 ΤΕΓῈ 8016 ἰο τερδίῃ {8 οἱγ τ στὶ ΟΥ ἴσοι 
μι ΐςἢ (μεΥ Βαὰ Ὀδεη ἀτγίνεη δος. ἰο ΟὈ. ἧ, ἴον πῃ Μαὶ. τ' " (86γ ἃγε 
ἴῃ Μί. ϑεῖγ. ΤᾺῊΪ5 15 ποῖ 8ῃ ΘΔ 5 Ὺ δϑϑυ τ ρΡΌΟΠ ἴῃ υἱοῦ οὗ (ἢ 6 οδδῖ- 
δοῖος οὗ Μί. ϑείγ, θυΐ 1 15 ποῖ ᾿πὰροβ810 16. ΤὯΘ ἀεία θὰ δηὰ ἱπι- 
Ρδϑβϑϑὶοηθδά ἌἽδαγδςίεσ οἵ [μ6 ἀδβϑογ ρος τᾶν, δόνγανοσ, ΡῈ δοοουμπίοα 
ἴογ ἰῃ δηοίμεγ γᾶὺ. Ὅῃ6 510177 οὗ ἴποβ6 υῃϊογροιίδθ]ς ἄαγ5, θη 
[86 ΒΟΙΥ οἱ ἔΕ]], πχαϑσὲ μᾶνα ὈθΘ δα ἰο]ὰ ἴῃ [6 βδ θη ἀρδίη δηὰ ἀρϑίῃ 
ἴῃ 41} 115 ἀοίδ]5. ο Κπονβ ψΒοῖδοΣ ἴῃ ΟἹ.᾽8 ΟὟ, ΟΥἩἉ ἴῃ ἃ γοϊδίϑα 

οἵ θείη οθα ἔδυ, [ἢ 6Γ6 νγὰ5 οἱ ἃ ἰγδαϊοη οὗ δῃηςοϑίογβ 0 δά 
εἰἴογ θθθὴ σου θὰ ογ Ὀεϊγαυθα ογ Κἰ!]οὰ ᾿γ [86 Εδοιμϊίο5 ἂδἱ (μαΐ 
ἀποὺ Α5 (Π6 5[ ΟΥ̓ τγᾶ5 οἷά (86 νἱνϊἃ οτδηΐαδὶ ἱπιαρίπαίοη οὗ ΟΡ. 
νγἃ3 Π]16 τ ἢ 411 [ῃο56 αυνγίυϊ ϑοθηθβ, δηὰ πδά (ἢ τ 80 γεδὶ ἰῃδί 

5 μοαγί δυτησά τ] δηροσ δηα βοῖτονν. Απά 90 ψῇθη δ6 δουρῆϊ 
οἔὗ (δαὶ ἄδγ, 6 βεειηδὰ ἴο ρὸ (σου ἰμο86 ναγίϑ βοεῦ 68 Εἰπη56}} 
δηά ἴο νἱῖλ655 Εδοπλ8 Αγαγ 65. [11 15 αυ]6 ΓΟΔΘΟΠΔΡ]6 ἴο 80- 

οοὐμπΐ (ἢ 8 ἴογ νν. ᾿5 15, δηά ἴο δϑϑῖρῃ ΟἹ.᾽᾿8 ἀδἷβ αἰΐίογ Μϑὶ]. ἴῃ (86 
ςίἢ}! ςοῃΐ., ἰο το [16 ἀςβοπρἕοη ἴῃ νν. δἴ ροὶπὲβ 80 βἰγοηρὶγῃ. 
ΤΆ 1Π1Ρ01165 (δι ἴῃ 6 οάδγ ογαςὶθ ἔγσοση νος ΟὟ. αυοίοά δηΐο- 

ἀδίεϑ (6 «(ἢ σθϊ. [1 γεργθϑεπίβ Εἄοχη 88 581] ᾿νίηρ ἴῃ [86 τος ΚῪ 
[αϑἴη65565 οὗ ΜΊ. δεῖγ, οὰ ψΏΟϑβ6 ΤΩ ΡΓΟρη 8016 σμάγδοῖεγ 1ἰ γο}165 [οΓ 
βαίοίγ, δηὰ ἴμοσα 185 ἢο ἢἰπί (δὶ ἰξ [845 Δγοδαυ βυβογοα βογίουϑ 
Τονεῦβοβ. Απηὰ τοι [86 ἀῦϑβεοηςε οὗ 8]] γείεγθηςε ἴο Εδοτη 5 ρεῃᾶν- 
ἰοῦ ἰονναγὰ 18} ἴῃ ς86 8.0. 1 νου]ά ἀρρϑᾶγ ἰδὲ [86 6χ]]6 15 
ποῖ γαῖ ργοϑυρροβοά. [1 νὰ Κποὸν ψὩϊοὮ παίίοηϑ δἰἰδοκοά Ἑάοσ, 

ψ6 τηϊρῃΐϊ ρογδρ58 6 Δ0]6 ἴο ἀείεγηθ (6 ἘΠ ΠῚ6 ΠΊΟΓΟ ἀ ΘΒ ΠΣ ΕΙΪΥ, 
θυΐ πο δἰηΐ δροιυΐ [πεῖς ἰἀθμΕ  Υ 15 σίνεη. ὍΤὨΘ ΟἹ ΘΓ ογδοὶθ ΠΔΥ 
4190 δᾶνὸ δά [ῃ6 Αγδυϊδηβ ἴῃ τηϊη, Ὀυΐ τὰ ἀο ποῖ ΚΗΟΥ͂. 

Ιπ [86 Δρρϑῃαϊχ, νυ. ᾽55. 1618 Ὧ0 Βἰβίοσί δὶ 5 ὰδίοῃ 15 ἱπαϊοδιθα 
ΜὮΙςἢ ταῖρδΐ ΒΕΙρ 15 Ηχ 115 ἀδία ποσα ἌἼχαοῖϊγ. ὍΤῈ6 ἐεγημέρμηδ α φμ0 
15, οὗ οουγϑβ6, ἴδ 6 ἰδιίοΓ ραγί οὗ ἴΠ6 ς(ἢ οδηΐ. αἰΐζεσ (Β6 οοτιρ] Θὔοῃ οὗ 

ΟΡ. 1. 0. Απά [6 ἐεγρεέρως σα φμεηι 5 θχϑά ὃγ (ἢ ς ἀαίε οὗ [6 
ῬοΟΚ 7οεῖ, ψῃϊςἢ 15 ἀδροηάθηΐ οα ΟΌὉ. Το ᾿Πκοη 658 οὗ ραββαζοϑ 
ἶη 70. ἰο ΟΡ. ͵5 ̓ ἰπυἱοα ἰο οσογίδίη ρἤγαϑοβ (οί. ΟΡ. 19 ψ τ 70. 4᾽5, 
Δ 1 4ἢ; 16 τὶ 4156 τ 447, 1 γΠ χκ 41. Βυΐ (86 οοπηραγίβϑοη 
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8Πον5 (αἱ [ο. Κηονν ποΐ οἡ]γ [86 οἰάον θοοΚ θα 4150 [86 δρρϑῃάϊχ. 
Τα ἰδςοὶ (δἰ Π6 5ἰδίεβ ἴῃ 43 [δἰ Βα αυοίεβ Δῃ οἷά ογϑοὶθ, νοὶ 
οὐσςσυΓ8 ᾿ἰζογα γ (88 ἴῃ. ΟὟ. 7, τγδῖκο5 1ξ δἰγηοβί Ἵδγίδίη (μΒδὶ 6 
υϑο ΟΡ. Αμπά 5ἴηςβ (86 ρῇγαβθ ΘΓ οσουγβ ψ Π Ὠἷτὴ 4150 ἴῃ ἃ 
ῥᾶϑβϑϑᾶσε δραίηϑὶ Εάοηι (412) ἀπά (με ἱπίγοαυεπίὶ ρῆγαβα 5112 ΥὙἽ" 
(4) 18 ἰουῃμὰ 4150 ἴῃ ΟΌ., δῃὰ ίηςβ ο. δι ἀ58 ἴἰο [26 ρῆγαβα ΠῚ 
Ὁ (417) ἃ οοτατηθηί, [6 ο456 ἰ5 ἀφο 6 ἔογ ἴΠ6 ῥγουν οἵ ΟΡ. 
1 ([ῃΞ ἀδΐα οἱ 70. 18 οογγθοῖν ρῥ]δοοά Ὀοίνθοῃ 400 δῃά 350 8.6. 

(8158 ἀρρεῃάϊχ τηυβὲ ἤανα θεδθὴ δα δά βϑοῦγθ ἔσηθ ὈῬείοσγα οὐ 800ὴ 
δίζεγ [86 Ὀδρίηηΐηρ οὗ ἴΠ6 4(ἢ οεμΐ. 

γν. “3: ροϊπιί ἴῃ ἴΠ6 58π|6 αἀϊγοσϊίοῃ. {186 1181 ἴῃ νυν. 5. 3 ποῦο 
ἃ ἀδβοσροῃ οὗὨ ἰογτ ΟΥῪ το [υἀ8} Πδά ΑἰἸγοδαν ἴδκοῃ, 1 του]ά 
Ὀε ἀἰδετοηῖ. ΤῺ6 ρᾶββαρα νου]Ἱὰ ἴἤθη Ὀεϊοηρ ἰο [86 ἄτης οὗ ΑΪεχ- 
δηάογ 7 ἀηηξου8 (1ο03--)6 Β.6.), ψΒογα Εἰςὶ. δοίιδ!ν ρ]αςοὰ ᾿ξ. ΕῸΓ 
(Βεὴ 4}1} [ῃ18 ττᾶβϑ ὑγδοῖς δ! γοα] ϑοὰ. Ἑδοῖὰ δὰ Ῥδδϑὰ ἀδβηϊ ον 
οοπαπεγοά ΟΥ̓ ]οδη Ηγτοδηι8, (1411166 Ὀγ Αγ ϑίοδυϊυβ 1, ῬὨ11514, 
Μοδὴ δηά αἱδδὰ Ὀγ Αἰεχαηδογ δηπδυβ. Βιΐ 1 [Πγα εσα ἢῸ 
Οἴοσ ΓΘΆΘΟΏ8, [86 5'π|ρὶς ἴΔοὶ ἰδδΐ νν. 5. 3 ἃγα δὴ δὌχργαβϑϑίοῃ οὗ 
ἢορ6 δηά ποΐ ἃ ἀδβϑογτ ροῃ οἱ δεΐ ὀχοϊυάθ5 (18. Κηονίηρ (δαί 
(0.686 γῦβθβ τηϊϑὲ δα ἰαἴογ ἴδῃ Β.0. 400 ψ6 τη ἱρῃὶϊ [Δῖηκ οἱ (6 
Μδοοδθοδὴ μπηθ, δ ραἰγοιἶδπ) βδηγθ ὉΡ ΟΠ ο6 τηογα δη ἃ ἤθη 
(86 ὮορΘΕ οἵ ἴΠ6 τϑοοπμαυσβί οἱ [86 οἱ] ἀοτηϊηίοη βεοηθά ποῖ υἢ- 
Τυ5ΈΠ40]16 (6., Μαγῇ, Βαγί., Ηρί.). Βυΐ Ἐκοϊυβ. 40 5 ποί [8- 

νουγΔ Ὁ ]ς ἴο 50 ἰδίας ἃ ἀδίβ. Απά ἰδ στηθηίίοῃ οἵ [86 ϑαϊωδγίδῃ5 
Δ ἃ ΑἸπιοηϊίθ8, ἃ5 ΜῈ}}] 845 οἵ (86 ῬὨ]]511π65 δηὰ Ἐδοιηϊε5, 

Ῥοϊΐηίβ ἴο {ῃ6 ἃρὲ οὗ Νεβδηγίδ ἢ ΟΥ̓ 500ὴ αἰΐεσγ. ὅ8ὅ0 ἄοδβ αἷβο ἴῃε 

ΤΩΔΠΏΘΓ ἴῃ ΜὮΪΓὮ [86 ὨορΕ οἱ (ῃε τεσοπαακβδί οὗ [6 δησίεηΐ ἴογ- 
ΤἸΟΣΥ 5 Ἔχργεββαα. 

Α5 8 τηδίίοσ οὗ ῃἰβίοσιοδὶ ἰηϊοσοβὶ τ. 8 ἰηἰεγρσζείδοη ἄσβοσναβ ἴο ὃς Γα- 
οοσάεδ, Ης [δουρδϊ ἴ[Βς ογϑοῖὶς νγὰ8 τσὶ ἴδῃ ἴῃ 212 Β.6. ἴῃ Ἐργρί, σβεη 
Αμδσοηιβ οσγάεγεα ἰἢε ἐχρεάϊοη δραίηδὶ Ῥεῖγα δηὰ ΜἼ|ι. δεῖσ. Τῆς 
δυῖθοσ νψὰ8 ἃ εν ο δα Ὀδδη οαττὶεὰ ΟἹ ἰο Εσγρὶ ΟΥ̓ ῬιΟΪεσΥ ΓΑρὶ. 
Τῆς αἰ θῆουϊο πὶ ὑπ ἴῃ ν. 39 ΗἸ. χεξεττεὰ ἰο ἴδε γογίγεξ5 ἴῃ ἘΒΥρΡῖ ἴο Ὑυὶ ἢ 
ἴῃς εχὶϊεβ Ββδὰ Ὀδεῃ ςαστίεα. Βαῖ [ὨΪ5 ἀδία 5 ἱτωροβϑδὶθ]ς Ὀδοβιϑε ἰῇ 312 
Β.6. τοί ἴδε Εαοχηεβ Ὀυϊ ἴδε Ναρδίεδης οσοσυρίεα Ῥεῖτα δηὰ Με. ϑεὶσ. 
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ὃ3. ΤΗΕ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

Ιϑγδοῖ δῃὰ Ἐάοπὶ δὰ Ῥθθῃ ΘῃΘΏ1168 85 ἴδ Γ δος ἃ5 {ΠῚ οοὐυἹὰ 
Τολθ6Γ. Ετοῖὰ [86 64 1}1658[ Πγη6 οὗἉ [Ποῦ Εἰ ϑίοσυ (ἢ 6 ἔτνο ΔΈ ΟῚ 5 
ββαοὰ μαίορά δηά βοογηθδὰ δηά ρεγβεσυϊθα δᾶο οἴμεγσ. Βιυΐῖ [Π6γῪ 

ΠΟνΟΓ ἰογροί (ῃδΐ [ΕΥ̓ σψεγα Ὀγοίμογβ, (ουρἢ (ἢ5 βθοση θα ΟἹΪΥ 
ίο δάἀ ἴο (86 ᾿πἴξοηϑ οὗ (δ εῖγ Βαίϊγοά. 
ΛΝ ΏςΘη, [Ὠογοίοσθ, ομς ἀδγ [6 πο τγβ οδ ἴδ᾽ οογίδίη Ὡδίοηϑ ΤΟΓΘ 

Αἰ γίηρ (Ὠοπιβεῖνεβ ἴογ (ἢ6 ρυγροϑβα οὗ δίίδοκίην Ἐάοπι, ἃ ρσορδεί 
ἴῃ 15γδοὶ [611 ῃ15 ἢδαγί θυσα ἢ (ἢ 6 Βορα [δῖ (Δ 6Υ ψουἹά βυςοδαά. 
Ῥουθε1655 8411 818 ρθορῖὶβ ββαγϑα [158 ἢορθ. Βυϊΐ 1ΐ ϑοοῦ Ὀδοδπλς 
ΙοΓα ἰἤΔη 84 ὮΟΡ6 ψΊ ἷπη, ἔογ Ὧ6 Ὀδοᾶσηθ ἅψάγα ἰμδὶ Ὑδησοἢ 
ΒΡΟΚΟ ἰο Ηἷπὶ ἴῃ ἢΪ5 ἱπποιτηοϑί Ὀδΐηρ δηά ἱπίεγργοίθα ἴο δ1πὶ ἴΒ 6 
βρηϊποδηςε οὗ ἴΠ656 Ἄνεηί5. Απηά στ (6 δυϊπογΥ δηὰ Ροῦχοῦ οἵ 
ἃ αἰνίῃ 6 γονθ δου Ὡροὰ πὰ ἢ 6 Βροῖα ἴο 818 Ῥθορὶδα οὗ Ὑδαν ἢ 5 

ἄεογεθ. [Ι͂ῃ Ὀποῖ, βίτοηρ; ψογάβ υἱξοεγοά τ {τα ΘΑ 5} 
ἢδ ρῥγοαϊοϊθα Ἑδοπλβ ἀείθαῖ. Ὑδῆνθ ΗΙτΊ 561 ττὰ5 Ὀϑμϊηά (ἢ 15 

τονοποηΐ, Ηδ ΗΣ 561 πόουά (ἴσχον Εάομλ ἀνῇ ἔγουα 118 Βείρῃί. 
νι ἀο δοΐ Κηον [86 ουὔϊοοπας οὗ (ἢ 158 οδηηραῖρτι οὐ ψ ΏΘΏ 1ΐ ἴοοῖκ 

ὈΪδοθ ογ ψῆο [86 αἰίδοκίὶπρ παίΐοῃβ ογοθ. ε ἀο ποῖ ὄνθῃ ΚΗΟΥ͂ 
0 (86 δῃοϊεηΐ ὑσορῃδεί γὰ8. Βαΐ 15 πλθϑϑθαρθ πγι8ῖ ἢᾶνα πηδᾶὰδ 
ἃ ῥγοϊζουπά ἱπιργοββίοη, ἴοσ ἱπουρῇ Π18 πᾶπλ6 Ῥογ ἢ 6α, 18 ψοσγὰ 8 
ΜΟΓ ποΐ ἰογροίίοη. ὙΠΟΘΥ ΜΈΓ ἔα κοὴ ὉΡ ΟΥ ὕπνο οἴμοῦ ρσορμοίβ 
δηᾷ ἱποογρογαίθα ἱπίο ἐπ οὶγ τ ηρβ8. ΟἿ6 οἱ [θη γγχὰ8 ΟΡ δαϊδῇῃ. 
1 νὰ8 δέζεγ (ἢ 6 [4]] οὗ [γι ϑα] θη ἴῃ ς86 Β.Ο., Βον ἰοὴρ δἴξογ νὰ 

ἄο ποῖ ΚηΟΥ, 1ΐ λυ αν δδῃ 51}}} ἀυγίηρ [6 Ἔχ]]α [που ΡὮ 1 ἰ8 
ΤΊ ἢ ΤΟΥ͂Θ ὈΓΟΌΔΌΪΘ ἰῃδὲ [ἴ γγᾶ8 ον οῦ ἃ Βυπαάγοα γϑαγϑ ἰδίοσ, ἤθη 

ἃ στοαί οδίδϑίσορῃθ Ὀ6ῖ6}1 Ἑάοπ, [Π 6 ΝΝαβθδίθδῃ ἱῃηναϑβίοῃ, ἃ8 ἃ γα - 

5} οἱ ψΏΙΟἢ 586 ἰοβὶ Ποῦ ἰἸαπά δηὰ δῖ ῬΡοββθββίοῃϑβ. 

αὶ ἃ ἀγλυ οὗ Ἰογ [86 τϑροσγὶ οὗ [18 ἀβαβίοσγ ὄἜχοϊϊϑα ἴῃ 186 
δοαγίβ οἵ ἰῃ8 7 ἐγ8] Αγαΐῃ ἴἤογα γγὰ8 Ομ 6 διηοηρ ἴθ ΤΟ ζᾶνα 

νοῖςο ἰο [μεἷγ εσποὔομβ. Ηδτοπιοηθογοά ἴμο56 οἰθᾶσ, βίτοησ τογάβ᾽ 
οἵ [ῃ6 δι οΐθηϊ ργορῃεί σοποογηΐηρς ΕΔοπλ8 [41]. 1 γᾶ 85 { (6 Ὁ 

δά Ὀδδη βροόκεη πὶ γεϑίεγάαυ! δυγεῖὶνγ [ΠΥ στο Ὑδῆν ἢ 5 ογᾶ- 
Οἷα οοποογηίηρ (ἢ 6 ἀν θη 5 (δι ῃδά 5 ἰάκεη ρδοθ! Ὑδηνθῃ δά 
841 ἢ ΒΟΙΔΘ ΠΑ ΤΟ 5 Τ6Γ6 ργοραγίης 8 δἰΐδοκ ὑροὴ Ἑάοιῃ ἰμδΐ 
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886 ψουϊᾷ γο ἄονι ἴῃ [815 ψᾶσγ, (δ΄ ποίμίηρ βου] 8αν6 6 ἔγοχτὰ 
ἴ. ΤΠ Ποῦ ΕΙΡῊ ἔογίγοϑβοϑ 6 ΓῈ ον Θἢ ΠΊΟΤΘ πη δΟς655106---γοα, ΟΌ. 
δά 5, [01] οὗ ἐχυϊδοη, 1 [ΠΟΥ τ ΓῈ 88 Ὠἰσῇ 85 (ἢ 6 ΥΘΓΥ 5ἰδγ85 ἴῃ (ἢ 6 
5Κγ---ὮὙ σψουϊὰ Ὀ6 οὗ Ὡο ἃν81}, ἰοσ Ὀθῃ πα [ἢ 656 ὩΔοηϑβ γγὰ8 Ὑδῇ- 
νοῦ ῆο που ὈΠηρ Εάοτῃ ἄονῃ ἰο ἴῃ6 στουηά.--ἶΕΗἸδ' ΟΌ. 6χ- 
οἰαίγταβ, [86 [411 ἢ8458 οοπθ, δηἀ ἤονν ἰοῦ 6 1 Ὧ45 Ὀ6οηΪ Τγὰδ 

ΘΠΟΊΡΏ, 88 ἴῃ6 οΪά ῥγορμεῖ 84 5414, Δ ΟΓΪΏΔΓΥ γα ΖΖ'Δ οὗ ΓΟ Ὀ 6 Γ8 
δηά (Ὠΐενοϑ ψουἹὰ ποῖ δοοουηΐ ἔογ [ἢ 6 Βαν ΕΓ οὗ [86 νἱβ ἰδ θη, ἴο 
οὗ, Ὦονν [ο τὶ ΟΪΥ 8586 δα Ὀδοη ῥ᾽ υπάεογοά, δηὰ (Πδϊ, ἰο δα ἴο 6 Γ 
Βυμ ]Π]Δοη, ὈΥ ΒΟΥ οὐ {γομ58 δηα ἴοσηλοσ 411165] ὙΠΕΥ ἢᾶνα 
ἀγίνθη Ὠογ ουὔΐ οὗ ΒΕΓ βίτοῃηξ, ἱπδοσθβ50]6 τηοιηίδίη 5685 ἴο (ἢ 8 
Ὀογάογβ οἱ Βοσ ἰαηἀΐ δῇηγονα δῃά ψᾶῦὺ Εάοιῃ δά ποῖ θθθῃ βῆγεννα 
ΘΟ Ρἢ ἴο 566 [Ὠχοῦ (ἢ οἷγ ἰΓοδοῃογοι8 (γος 58, ΌῪ Ὡς ἢ [ΠΕΥ ῥγα- 
ναὶ] ονογ Βεσ. ΑὮ, νψδ8 ποῖ (ἢ5 4150 ἴῃ ἔυ 16] πχοηΐ οὗ [86 Ρσορῆ- 
ΘΟΥ ΜὨϊςἢ δα ἀεδοϊαγοα ἰῃδὶ ου ἰῃδι ἀγ ὙΔανθἢ πουά ἴα 6 ἀ ΤΑΥ͂ 
811 νυϊϑάοτα ἔγοσαι Εάοσα ἴῃ ογάογ [Πδὲ [867 πυὶρῃϊ ποῖ Ὀ6 8016 ἴο 69- 
οδρ6 οομρ οἰ ἀσοίσυςοη ἢ Απά 5υγεῖγν, [6 Υ Ὦδνο γον ἀδϑεσνοα 
(ἢ15 δία ὈΥ {δεῖς θεμανίουγ ἰοτναγά [υἀδΔἢ δἱ (6 τας οἱ [86 σδρ- 
ἴαχε οἱ 76γυβαϊθαλ ὈΥ ἴῃ 6 Ὀατρθαγίδηβ. ΟἿ, ἰδὲ αυνίι] ἄδγ!] Α58 
ΟΡ. {81 η[κ8 οἱ 1, 11 ϑυάάθη]γ οϑίδμ 8 Ὀείογα ἢΪ8 χη τ ἢ 81] 118 
δηριι ί βῃ δηάὰ ἰθστοσ. Ηδ 1ἴν65 ἃραΐηῃ ἰὨγουρἢ 18 ΠΟΙΓΟΙΒ, 5668 (ἢ 6 
ἙΔοτηΐίεβ 01] οὗ πια]οίουϑβ ἰογ ονογ 7.488 οδ πη γ, μθᾶτβ ἐμεῖς 
ψΟΓά8 οἱ βοογῇ δηά γι αἱ συ ]α, 5665 (ἢ 6πὶ οομλίηρ ἱπίο {6 οἱ ἴο Ἰοοΐ 
δηά ἴο ΡΙυηάογ, 5668 ἰῃ6πὶ οἱ ηρ ἀονῃ πυρί να [68 δὶ [86 οσοϑ5- 
τοδάβ, μὰ ονοιτηδϑίογοα ὈΥ ἢΐ5 δ) οῃ ἢ 6 Ὀγρακ8 ἰοσίἢ ἰπίο ρΡᾶ5- 
βίοηδία γγἶηρ5, 85 1 Εάοτλ γα ὄνθῃ ΠΟῪ ἀοίϊηρ (ἢ 656 [Π]η 5. 
ὙΠεῶ 6 γον ῦβ Ὠἰμλ86}{ δηἀ 1 ομ 6 Ὀγοῖ βοηΐεπος ἢ Ὀγοθακϑ5 
οΥ̓, Α-ς λοις μασὶ ἀομέ 50 ἐς ἡ: ἀοηεξ ἰο {ἴέε, (κῃ) γειυαγά γείμγηδ βοη 

ἐμίμε οὐὖυπ μεαὰ] Απὰ ἢ [815 ποῖος οὗ 36 [153ἰΔοίοη ἢΪ5 νογάβ δά. 
Αμαΐίῃ [86 γεᾶγϑ ραϑϑϑὰ οῃ, ἢονν σϑην ψ6 ἀο ποί Κηονν, ρεγ 808 ἃ 

δυημάγοα γθΆγ8, ρεσῆδρ8 πιοσθ. Τη6 Ναρθδίθδῃ ἱπνδάεγβ ῃδά ἰοηρ 

ἀγίνοῃ Εομι ἔσομαι Μί. ϑεῖγ. Βυΐ 5111 [86 ἙἘΔου 168 ̓ νϑὰ ΟἹ 88 ἃ 
δέου, οἴοβοσ πεῖρῃρουτβ οὗ Τ᾿ υἀδῃ (δη Ὀεοΐογα [ἢ οχὶϊθ, ἔογ {8 6Ὺ 
ΜΈΓ 86 {{|6ὰ ἴῃ δησίθηΐ Γἀδδῃ τογτιίογυ, ἴῃ [86 δου οουμίτυ, (ἢ 6 

ΝΈσοΡ, δηά {86 γ 51}}1} σου βῃδα {μοῖρ ῃαιγοὰ ἴογ (Π εἷς ὑγοίῃδγ πᾶ- 
ἴοῃ. ΤῺ 7ενγ8 δα Ἰοβὲὶ ἐπ εῖγ ρο οὶ ἱπάδρεμάδηςς δηά 1}}}}- 
ΔΤ ῬΟΥΤΟΓ δηὰ οοὐἹὰ πο Ἰοηροῦ ὀχρεςοί ἴο ρυ 88 ἰογεῖρτι ἱπϑο] δῆςα 
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Ὀγ ἴογοθ. Βυΐ (6 δά ποῖ ἰοβὲ {ποῦ Κϑθη 5686 οὗ ᾿ιιίςς δηά 
(εἰν ἀγάθηϊ Βορβε [8δῖ βοὴ ἀδὺ Ὑδῆνεῃ που] 56. 411 (Ὠΐῃρ5 τίρῃί 
ἴῃ (8158 ᾿νοῦ] δηά γεϑίογα ἢ15 δ οη [5γαοὶ ἰο Δ6Γ ἔοστηογ ρίοσγ. Απὰ 
ἀραΐῃ ἃ τηδῃ οἱ ραίτοίϊς ἢελσγὶ δηα ργορμεῖς ταἱπα ἀγοϑα ἀπ γᾶνα 
υἱέογᾶηςα ἰο [818 ΒορῈ δὰ Ὀσγοιυρῃι ἴΠ6 Ἰυάρτηρηΐ οὗ Βάοτι ἱπίο 
(818 Ἰαῦζοῦ οοῃποοΐοῃ. ἘΕὈΓΙΤΩΘΙΙ͂Υ (6 στεδὶ τιουθιθη8 οὗ Ὠἰϑίογγ 
8ἃ8 ἴΠεγ δϑοοϊοα [(Π6 δἴ6 οὗ 15τ86] οουἱά Ὀδ Ιηἰογργοίδαά ὉΥ ἰδ Ργορἢ- 

Φ εἰ5 48 ραγίβ οὗ Ὑδῆνεῃ᾽ 5 ρ"]Ϊαη. ὙΒοῖα ΕΓ ὯῸ 5ιιςἢ τηονοπιθηΐβ 
ΠΟΥ, ἢ0 Ὡϑῆοῃ 1Κὰ (ἢ 8 Αϑϑυτίδη8 οσ Βαθυ]οηΐδη8, ΔῸ Κίησ 6 

Ογτὰβ ἰδῇ ἃ ργορμϑῖς τηϊηὰ οουἹά γεραγά 85 Ὑδῆν θ᾽ 5 5ρβεΐδὶ ἴη- 
βϑίγσυσηοθηί. Νοῖ ὄνθὴ (ῃ6 Νρβδίθδῃβ ψΈγα βαρ; ἴΠδΐ Ρ6Π] νγὰ8 
ονοσ. Βυϊΐ Ὑδηνοθἢ τγἃ5 Πνηρ 5.1} δη ἃ σου το Πης (6 48 αἱγϑ οἵ 
(818 νου]ά, δηά Ηδ ν8 3ϊ, αηά Ηδ νγἃ8 511} 15γ4 618 σοά. ΤῊ Ϊ5 

οὖγ ρσορμοὶ Κῆονβ δῃὰ θα ΐονεβ τ ἢ 811 (ἢ 6 ἱπίθη 51 Υ οὗἉ ἢΪ5 βρί γΐ. 
Απά ουΐ οὗ (86 ᾿ἰνίηρ ἀχρεγθηςα οὗ [6 ΓΟ Ὑ ἀπά ἱτἢ οἱ [8656 
σον σ0Π8 ΤΠ ΘΓ στοῦ 8 δἰ γοϑἢ ἴῃ 15 ἤδατγί [Π 6 ΒοΟρ6, ψ ῃ]οἢ ὈΘοομη65 
ΔῊ ΔΞΘΌΓΔΠΟΘΘ, (μὲ (Π 6 ἀΔΥ γγᾶβ8 Ποᾶγ ἤθη ὙδῦσοΒ που]ὰ τἰρῃίθη 
811 ([ῃ 6 αἴαϊγϑβ οὗ [18 ψοσ], ἤθη Ηδ σνουϊά Ἰυάρα 411} πδομβ. Ιἰ 
νου ὰ 6 ἃ [ογτῖ 0] 6 ἀαγ. Βαϊ ΟἿΪΥ ἴογ (ἢ 6 οἴμεσ Ἀδἤοηϑβ ποῖ ἴογ (ἢ 6 
76ν8, ἴοσ [6 δά ΔΙΓΕΔαῪ γεοοεϊνοα {Πεῖγ ρυπὶβῃσιθηΐ δ (ῃ6 Βαηάϑ8 
οἵ δλποῦ. ΤὨγουρῇ [ΠΪ8 σομίην ἀὐγίμ! οτἱβ]8 (ῃΏο56 ψῇο ψοΓα 
5111 οὔτ νου ]Ἱὰ ρ855 ὑυπῃδιτηθα δηά δἔξζογ (ἢ 6 οδίδϑίσορῃβ (ΠΥ ψουἹά 
ἄν εὶ] ομοα πλοσΘ βαίου οὐ Μί. Ζίοη πόνεσγ ἴο θ6 ἀσίνθ ουἱ δραΐῃ 
ὉΥ ἰογεῖση ἱηνδάθγθ Οἱ [ἢ ΟΟΠΔΓΙΥ͂, {ΠΕῪ ἰΠΘπλβοῖνοβ 011} (ἢ ἢ 
ἀγῖνα ουὖἱ (86 παίίοῃϑβ (δἰ δά αἰβροβϑοβϑθά (ἢ 6πὶ δηὰ ἰδ κϑη (ἢ Εἰγ 
Ρτοροσίγ. ὙΒδη αἷ8ὸ Ἑάοηλβ ἔυγῃ Μ011 οουλθ, (ἤθη (μδὶ σγιεὶ 
ῬὉσγοίμοσ Εϑδι. αϑο γ7}}} γϑσεῖνα 159 γονγαγὰ δὶ (6 Βαπάϑβ οἵ δοοῦ, 
ΜὮΟ Ὑ11 αχίοστηϊηδίθ ὮΪη,. 

ΤὨδί οὖν δυΐμοῦ ργοςθοάθα ἴο ρῖνα ἃ ἔυγίμοῦ Ἔχρ δηδίοι οὗ ΠΟῪ 
νυν. "Ὁ. 18 γγογα ἴο Β6 υπάεγβίοοά, ἢ85 ββειηδα ἰὸ τ15 τῆοσγϑ {κεν 
1η8η ἰδ ἢ6 βίορροά μεγα δ [6 δπηά οἔ ν. 5 δηὰ (ῃδί βοηθοῦν 
εἶβα στοίς [6 οομτἰπυδίοι, θη 1η (δι στοαὶ της οὗ [Π6 Μδς- 
σϑθθδῃ ὑργίϑίηρ [86 ΠΕ ΟΠ Δ] ἤθε! πρ γδὴ ΕΙρἢ δηά ἴῃς τϑοοπαυσϑί 
οὗ 811 [16 τογυ ΟΣ 8 Βοροά ἔογ, δὰ ψῇθῃ Ἐοηι ἀραΐη νγὰβ Ὀ6- 
Ὠανίηρ γι ΕἰΪγ ἰοταγὰ Γἀδἢ, Βονγενοσ Δρρτοργδία θη (88 8 ο]6 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ πρὶ μάνα θεεη. Ὠουθί[655 1ἴ σμεογεά {πμ6 [ἐτν5 {Ππεη! 
ΑΙ] [ἢ 6 ἔογτηογ (οστ ΟΓῪ τ ἢ 118 1464] 11 τπ118 του]ὰ Ὀ6 τείδ θη ΟΥ̓ 
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ἴϑσγαοὶ. Τῆδι πηραηΐ, οὗ σουζβα, (6 6χΧ]]65 οἵ ϑσγαϑὶ δηά οἱ ̓ δῇ. 

ΤΏΘΥ Μ}11} οοπλα θδοῖκς διὰ γεοοῃαιεγ 81] οὗ ῬΑ] βῆῃς Εἰ, δηὰ ὟΝ. οὗ (ἢ 6 
]ογάδῃ δηά ἴῃ ἰῃ8 Ν. 85 δι 85 Ζαγορίδ δῃά ἴῃ [Π6 3. ἱποϊυάίϊηνσ (8 
αἷε5 οὗ ἴ Νερεῦ. Αμπά (86 11} τρδγοὴ ἴο Μί. Ζίοῃ ἰῃ ογάϑγ ἴο 
ΒεΙΡ (Ποὶγ Ὀγοίβγθη ἴῃ {Πεἰγ Ἐχρθαϊοῃ υὑς. Ἑάοσα. Αμπά δἔζεγ ἰΠδί 
[ῃ6 ρ]οτίουβ ἀδὺ Μ1] Ὀγθακ, ν ἤθη Ὑδνο 5 Κίησάομι Μ11] 6 
οϑίδ 5 δὰ δηά σψῇδη Ηδ ν1]} τεῖρτι 8] οη 6. 

ΎΒοΙε ἃσα ἴἶγες πηοῦδ8 οὗ ἰηἰογρσειίηρ ἴἢ6 Ὀοοῖς οὗ ΟὉ. ΤΏς Εχβὶ ἰπ- 
ἰογρτεῖβ 1 88 ἃ ὑγθαϊςοη οὗ μιώώμγε ἐνοηῖβ. ΤῊ 8 85 Ὀδοη ἰἢς υ501] [ῃ- 
[εσρσεϊδ ἴοη ὕρ ἴο τεσεηῖ γεδσθ. ὙὍ86 βεοοῃὰ ἰῃίοσρσεῖίβ ἱΐ 85 ἃ ροείίς Ὠδ8Γ- 
γαῖϊνε οἵ ρῥαεέ ἀνεη!5 (Ἶ 6.}); ἴῃς ἰαἰτὰ 858 ἃ ρσορβεῦς εβϑτωδίε οὗ ῤγάσεημ, 
͵υβὲ ἰγδηβρίσιης, ονθηίβ (Ματγιῖ). [Ι͂ἢ (86 ῥσεἼθάϊηρ Ῥδγδαρταρβ ᾿υίϊος 
888 θδδὴ ἄοῃπα ἴο 8}} ἔπεβϑς ἱπίοσρσγείδ οβ. Τα οἷάεσ ρσορμεῖ το ἴ5 

αυοίεά, δη ἴῃς δυῖμουβ οὗ (6 ΔρΡρεπαϊχ βροῖ οὗ (δ ζυΐζυσε. ΟΌ. μανε 
ἃ Ῥτορδεῖϊς Ἵϑϊτηδῖα οὗ ἐνεηΐβ [δὶ μα [ΔἸκθ οὐ στεγὸ 81 ἱαΚίηρ οἷδος 
ἱῃ Β'8 ον Ὦτηδ. 

4. ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΑΝῸ ΗΙ5 ΒΟΟΚ. 

Τὶ δθθη8 πιοϑδί γεΑϑΟ Δ 0 ]6 ἴο ΔΘ ΟἹ. πὶ (ἢ 6 Ρχγορβοίς 
το οἱ ἴ86 κἴἢ σοηϊ. δηά ποΐ ψ]τὰ (6 δυΐδον οὗ [Π 6 ο᾽6Γ ογδς]δ 
ἔτοια ῃοπὶ Ὠ6 αυοϊθα. ΤΠ νᾶτγίοι8 ΔΘ ΒοΔ ἢ 5 οἱ ΟΌ., 6. σφ. 
στ (ἢ οςοῦ οἵ Αδδρ, τ Κ. 18 ὅ-, οὐ στὰ (δ 6 τοΔοῦοΣ οὗ (ἢ6 
δὺν υπάεγ οβμδρδαΐ, 2 (ΓΒ. 177, οσ ἢ (ἢ 6 ΟΝ ΓΒ σ πη ογ ΓΟ βΔ ἢ, 
4 (ἢ. 3423, οὐ στ (ἢ 6 ΔΠοηγτηοι5 ρσορἢδίὶ ππᾶοῦ Ατηδζίδῃ, 2 (ἢ. 
257, τα 811] πιἱμουΐ εἰδίογίοδὶ θαβϑῖβ. ἮΝ ε Κποῖνν ποίῃϊηρσ οὗ ΟΡ. 
85:46 ἔγοπι ἢΪ8 θοοκ. Ὑτσδαϊθοη νᾶγῖθβ ὄνθῃ ἷἴῃ σοραγά ἰο [6 ὑσγο- 

πυποίϊδῆοη οὗ ἷϑ ἢδῖηθ8. ΤῈ6 ΗδΡ. ρσομποιιηςθβ 1 Οδασίαΐ, τοογ- 
δὲ οὗ Υαλιυεῖ;, ἰὰ6 ΟΚ. Αδάϊαϊ, ϑξεγυαπὲ οὐ Υαλιυεῆ. Τὶ Ὧδ5 
δον θῇ Ὀθ6οη ϑυρσροσίοα (Πδὲ 11 18 ἃ βϑυτωρο]ς ᾶτὴ6 ἕογ ῥγοῤπεί οἵ γαΐ»- 
«υεὐ. Βαϊ 1158 ἰγραιοηΐ ΟσσυΓΓΟΏΓΘ ἃ8 ἃ ΟΟΠΊΠΠΟΠ ῬΘΓΘΟΠ ΔΙ ΠΔΠΊ6 
ΤΆ 65 ἰΐ υηϑ01140]6 ογ δ ἢ ἃ 0856. [{ἰ 18 ονίοιβ (ῃδί νὰ σφηποῖ 

σδασγδοίογίιβα ἢ1πὶ ἔσο ἰῃ 6 ἴον νϑγϑ68 ἴῃδι ἢ6 στοΐθ. Βυΐ τὰ ἃγα 

ἄιναγα [Πδὲ ἢΪ5 βίγτοῃρ ψΑΥ οὗ ρυϊίηρ (Ὠΐησδ, 18 σταρῇῃϊς ἀδϑβοῦρ- 
ἄοῃϑβ, 815 ἴον ἴογ βιγιΚίῃρ ῥἱοΐυγοϑθ, ἢ15 χυΐϊοῖκ Ἔχοϊδιηδίοηβ, Ὠ18 
ἱπηραβϑίοῃη θα νγαγηΐηρβ ἰὨσο  Ὀἱηρ ἢ ΔΉΡΟΥ δηα ϑογγοῦ;, πηδά6 81] 
δρίονν ΕΥ̓͂ ἃ ΟΠ ΘΥΓΪΥ νἱντὰ ἱπηαρὶηΔΏοη, ΓΕν 64] ἃ βίτοῃ, ρα β8:οῦ- 
δία πδίυγε ὑπουγρϑά ὈΥ ῥσορμαῖὶς ἀ 150] 0] 1 6 δηα ἀχρεγίθηςα. 
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Ης δεαγά Ὑδανθι ἴῃ [6 νοῖςα οὗ οἰδγ Ῥγορθ ΘΟΥ δῃηά οἵ ἢιἰϑίοσυ, 
Δηἀἃ ου [86 θ4515 οὗ ΒΪ5 ῥσχγοίουπά Ὀε]16ΐ ἴῃ (ἢ 6 οοῃ 5:βίθη ον δηά Ἶ0.5- 
ςε οὗ Ὑδνθῃ Πα ἱπιογργείθά (6 5 γτγίησ ὄνθηῖβ οὗ 15 Πτη6. 

ΗΙ5 νἱβίοῃ νγχὰ8 ὨΔΙΤΟῪ δηὰ (6 σομνϊοίοι ἰδαΐ ᾿υ5Ε!οα πλυϑί ἰτὶ- 

ὉΠΠΡἢ γγἃ8 ΟΧργοβϑοαὰ ἴῃ ρῥδγίϊου]αγϑίῖς ἔοστω. Ὑαἱ ἱΐ νοϊορὰ [86 
ἔθο ηρβ οὗ 18 οὐ ἀδΥ δηὰ (6 ραββίομδία ἢορϑϑ οἵ ϑιιςςθθϊηρ 
ἀαγβϑὶ Νὸο ψόῃᾶογ [Πδΐ 4 ἰδίογ τοῦ τοδαδρίθα (86 1{{|6 ῬοοΪ ἴο 
ἢΪ15 ἔτηα Ὁ Ὁγίηρσίηρ ἴμ6 Ἰυάἀρτηεηΐ οὗ Εἄοπι ἰηΐο (ἢ 6 Ιάγρογ βοῆθῃια 
οὗ υμΐνεγβαὶ ιπάρταεηΐ, δηὰ (μαι (ἢ15 ἰΔἴο τοῦ βαν ἴῃ ἰΐ δὴ 6χ- 
Ργαββίοῃ οὗ [Ὡς στοαὶ δέομαι ορβ δηὰ δά δά μἷβ Ὀγί εἶ ἱπίογργεία- 
ὕσοῃ, 50 [δῇ 11 Ῥοοᾶπιθ ἃ ῬΟΟΚ ἔοσ 81] {Σπλ65 δηᾷἃ οου]Ἱά ρᾶ58 ΟἹ ἔγοϊω 
56 ἴο ἀφ ψ τ 115 Ὀυγηΐηρ πλοϑθαρθ, ουογ εις Ποαγίβ οἡ ἔγα. 
5018]} (Πουρἢ ἰΐ γα 5, 1 σᾶτης ἰο Ὀς6 (Πουρῃϊ ψοσίδΥ οὗ ἃ ρἷδοα ἴῃ (ἢ 6 
σδῆοη. Αμὰὰ δραΐη δηά δραΐῃ ἤθη (ἢ οἷγ Θ ΘΠ}165 ορργεϑϑοά [866], 
(86 [ενν8 σουἹά ἔαγῃ ἰο 1ἰ ἴοσ σοηϑοϊδοη. Αἴογ Ἑάοτῃ μδά Ρεῖ- 
15ῃοα, “ἃ θδοδπηθ [Π6 ἴγρ6 οὗ 5γ8 615 οθϑ. ὙΤὨ6 ἢδπΠ16 οὗ ἴῃ 6 ΘΠ ΘΏ1165 
οὐδηρσοά; ἔγβί ἰδ Βοιηδῃβ, [θα ἴΠ6 (γί ϑ4η5 Ὀθοδγηο (86 Εάοπι- 

1165 ἴογ (88 ]νγ8,Ὶ Απά δνογ ἰσγουρῇ (ἢ 6 Ἰοησς σοπίυγ 658 αἱά (15 
1||6 θοοῖκ, νι ῃϊςἢ οοπίαί πα πο τοπάογἤ νἱβίοη δη πο στεαῖ ψοσά, 
νοὶςα [86 58 ΟΥ̓ ἔογ γεῆρθδποδ 88 ἱΐ τοβϑ6 ἔγοῃῃ (ἢ 6 Ὠοαγί οὗ (Π6 

ΟΡΡΓαββθα ρθορῖβ, δῃά, {ἐν βἢ ἴο 118 οογο, 1 [εἀ [6 ΒΌΠΡΤΥ 5οὺ] οἵ 
[86 βϑυβογίηρ, ΡΘΟΡΙ6 ἀραίη δῃὰ δραίῃ ἢ (μ 6 δορο (δαί [16 ἀΔΥ οὗ 
γε ζοᾶης6 νγὰ8 σοΙΐηρ δηὰ ἰδὲ [Π6 ἀδγ οὗ {ΠΠΌΠΡἢ τὰ 8 δἱ δαηά! 
ΤΕ νοΐοδ νγὰ8 80 δᾶρογ, 850 ἰῃϑ᾽ϑίθηΐ, 80 {0]] οἱ [Ὠγο ίηρ Ρδβϑίοῃ 

ἰῃδι 11 οογρο!]δ ἰἄοτα ἰο ᾿ἰσίεη. Απηά ἰμουρῇ (ἢ 6 ΒΟΡΘ ἱὶ ἱπϑρίγοά 
γγὰ 8 5665} δηᾷ ἴδσγ Ὀείον 15γ86}᾽5 Ὠἱρἢδβι ν]βίοῃ, 1ἴ τηϑ6 1ἴ ρο5351016 
ἴου ΤΩΔΩΥ͂ [68 ἴο σὸ οἡ θα] ονίηρ ἰπ (ἢ 6 πηογὰ] σονογηγαθηΐ οὗ (ἢ 6 
νοῦ, ἴῃ [86 Ἰυβέςς οὗ (Βεὶς ασοά. ΑΥ, ἰἢ6 ραίδοβ οὗ ἴδε [π||6 
ῬοοΟΚΙ 

Οὔ. ἔο!]οννβ ἀΐγος! Υ ἀροὴ Αποβ ἰπ ἴδε Ηδρ. σδῆοη. Βιυὶ (Πϊ8 ρΡοϑβὶ- 
ἔΐοη '5 ποῖ ἀυς ἴο ἰϑιοτγίςαὶ σοηβι ἀδσαίοηβ Ὀὰῖ ἴο (Ὡς τεΐεσεηος ἴοὸ Εάοστ 
ἴῃ ἴῃ σοῃοϊυβίοη οὗ Απλ. ΤὨς ὈοΟΚ οὗ ΟΡ. ἀρρεδσεὰ ἴο ἰδς εαϊΐος ἴο Ὀς 
8η ἐχρδηβίοη οὗ ἄτῃ. 9:3 δηἀ 50 μα ρυΐ ἰἴ αἴΐϊεσ ἄτη. ϑοβπυστεσ 5μονεά 
1819 δἰσεδαγ ἰῃ ση8) (  ςϑεγίαξίο ῥῥέοορίοςα ἐπ Οδαδέα»ε). Τὶ 5 ἴδετο- 
ἔοσε βυγρσγίβιηρ ἴμαϊ Ετ)ν. 5ῃουϊὰ τερασγά ἴῃς ροβι ἴοῃ ἴῃ ἴδε σδΏοη ἰτροῦ- 

᾿ς 188ϊ 0Γ Ἀχίηρς ἴδ ἀδῖε οὗ ἴῃα οΟάεγ οσδοὶς (γοδαάα). Βυ. βυρρεβίβ (μαϊ 
ΟΌ. ΤΑΥ͂ Ὦδνε Ὀδε ἰπϑοσίςα ἰηίο ἴῃς Ῥσορῇ. σᾶποη ποῖ ΟἿΪΥ Ὀεοδυβα 

Ἑάοτα οοὐἹὰ ποῖ ες Ρα5βεὰ ονὸσ θυ ἴῃ οσάοσ ἴο 8}} ἃρ ἴῃς ἡὐυταῦοσ ἵνεῖνε. 
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ὃς. ΤΗΕ ΤΕΧΤ. 

᾿ ΤῈ ἴοχί οἵ ΟΡ. ἰ8, οὔ ἴῃ 6 ψΒο]6, ἴῃ σοοά σοπάϊίίοη. ΑΡουΐ [6 

[οχίο τς] αἱά οὗ ἴῃ 6 γγτ85. ποίδίηρ 5ρϑςοΐδὶ ἴογ. ΟἹ. πϑοὰ θὲ βαἱά. 
Βυϊ ἴῃ σοπηθδοίίΐίοη Μὰ [86 86 οὗ [86 ΡᾶΓ4]]. ραβϑαρε ἴῃ 6. 40 ἴΐ 
ταυβί οομϑίδ ΕΥ Ὀ6 ΚΕρί ἴῃ τϊηα (ῃδὲ οὐ αἰπὶ 18 ἴο γεϑίογθ (μ6 ἰοχί 
οὗ ΟΡ.; ποῖ (86 ἴοχί οὗ ἴῃς οτἷρ. ογδοὶδα ἴσοτι ψῖο ἢ ΟΌ. φυοίοά, Ρυϊ 
ἴῃ ἴογτῃ οὗ ἴδε εχ σῇ ϊοἢ ΟΡ. ντοίς ἄοσῃ. 7ι5ῖἴ 848 ἴῃ δὴ ΟἿ. 
αυοίδοῃ ἴῃ Ῥαυ}᾽5 Ἰεϊῖογϑ γα ἀο ποΐ γεβίογε (6 γρδάϊηρ οἱ ᾧ, 1 6 

ἀοαϑ8 μοΐ αυοΐς οχδοίϊγ, θθοδιι56 6 νδρΐ Ρδυ}5 ψΑΥ οὗ αυποὔηρ [ΐ, 
80 ἰῃ ΟΌ. 6 πηᾶῪ μοΐβ ἢΐ5 νδγ Δ ΟΕ8 ἔγοτι ἔμ 6 αυοϊοα ογαοῖα θαΐ 
τί ποΐ β  ϑ τυῖ6 5 οἢ Γοδαϊηρβ Ὁ0]655 τα ΓΟ Τογίδίη [Πδὲ (ἢ 6 

ναγίδη!β ἴῃ ΟΌ. ἃσγὰ ποῖ ἀπε ἴο ΟΌ. ΐπ156} θαΐϊ ἰο οοστυροη. ΤὨς 
Γεβίοσγαίίοῃ οἱ ἴῃ ογρσίὶ 8] ογδοὶδ ππάοεγίηρ ΟΡ. δηά 76. 18 δὴ 6ῃ- 
γεὶγ αἰογοηΐ ἰδ5Κ. 

ΔῈ ἰπιογεβίησ, δου υποοηνὶ ποίην, γεςοηβίσυς οῃ οὗ (158 οἷάεΥ 

ΒΟΌΓΟΟΘ ὈΥ ἴδε αἰά οὗ ἴδε στηεῖσγε τγ88 ρσχεβεηίοὰ ἰη Τ᾽. 5ι1΄., 1τροῦ, ὈΡ. 315- 
43, ὈΥ Η. Βεϊκεὶ, Εὴμ υογεχλ δόμος Ογακεὶ ὥδεν Εάονι ἐπ ἀεν ΚΙαρεϊἑξαεν- 

σιγοῤλε---αἰἰδ ρεηιείμδανις Ομ υοη Οδαά)]α τ-ῷ ὠπὰ .:εγενεΐα 40, 7-22. 

Εἰπ Βεώγαρ ζΖν 1,ὄσωηρ ἀθς Ῥεγιυαπαποδαζίεῤγοδίοηις ἐπ δείάεη Τεσίφη. 

δ6. ΤΗῈ ΜΕΤΈΕ. 

ΤὮ6 ῥσορῃοῖβ ττοία {πο ῖγ τη βϑαροϑ ἰῃ σὨγ τοὶς ἴοστη δηὰ ἴῃ 6 
τοςορηϊοη οἱ {Πεῖγ πχρίγς] βοῆθπηα 18 οὗ γστοδΐὶ ἱπηρογίδηςβ ἴογ 
ταχίι8] δῃηά ᾿ΙΙΘΤΑΓΥ απ ἰοἰσ. ΤῊΪ8 0145 για οὗ ἰ86 Ῥοοκ οἵ 
ΟΌὈ. «ἷϑο. Απά νὰ οὔϑεγνα ἰῃδί δὴ διτδηρειηθηΐ οὗ 118 γῃγίῃμὶς 
βίγυςίαγο, τ] Οἢ βυρραϑίβ 1156} ἡδίιγα! νυ δηα ΣΟ ΓΘαΌΪΓΟΒ ὯΟ δῖ- 
6 οἰ] γοοομϑβίσιοιίοη, σουτορογδαίθβ οὐγ 1 ςΘΓΑΤΥ γαϑυ] 8. [ἰ 5ῆοννβ 
(δῖ ΟΌ. αἱά ᾳυοΐα ἔγομι 8ῃ οἱ δγ ογᾶς]θ ἴῃ ἴῃ 6 Βγϑί βεοϊίοῃ, [μὲ ἢ6 
Ηἰπιθ6} ρῥτείοττοα ἢ 6 ρϑηϊδιηδίοεσ τηονοηθῃί δηά (μδΐ 6 υδοὰ [ἰ 
ΜΏΠΘΓΕΡΟΥ Β6 αἰἸὰ ποῖ ἴεε] ΕἸπΊ561{ θουηά ἰο (ἢ πιείγιςδὶ βίγυςσίυγα οὗ 
(ἢ 6 οἰάον ογϑοῖθ, 8.8 15 οἶθαγ ἔσοτχ ἴῃοϑ6 ν οῦβεθβϑ ἰῇ ψΏ]Οἢ Π6 ρῖναβ Πἰ5 
οὐ ἱπ ογρσοίδοῃ, 85 ἰῃ νν. δ΄ 1. 15. Ἰηάοσά, ἐνθῃ ἱπ Ὠϊβ αυοία- 
ἔσῃ ἔσο {86 οΪάογ ογᾶςῖϑ, νν. 358. 4 ἂγὸ ἃ (οἰ γαβιϊςἢ οὗ [9721 5: νοὶ τ τες 



τό ΟΒΑΔΙΑΗ͂ 

ΟΥΗΣ ἴο ἢὶβ. τηοάϊβοδοημβ. Νοῖϊοθ «αἰ8ϑὸ ἴΠ 6 ρϑηίδηγείοσ ψ θοῦ 
ἰπίγοάυςοβ [6 φυοϊδίοῃ ἰπ ν. ν.- - ΒΕ αἰδογοης πηείτῖο δ] βιγυσίυγα 
οὗ (86 Δρροηάϊχ ροϊπίβ ἴο 1.18 βθοοῃ ἀδγίη 688, δηα (Π 6 ἱγτερυ γι 
οὗ νν. 55. 1621 ὁ 1[Π6 ἴδοϊ ἰμδί [86 δυΐδοῦ 8858 οο]θοϊθὰ βενεσγαὶ 
ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ ποῖ οοηποοϊοα οἰθηδηΐβ ἰηΐο (818 56 Όοη. 

ΤΏς τηοίσοδὶ δηὰ βἰτορΐοϑὶ ἔογτη οὗ ΟὟ. 885 οἠἱἷν ἴῃ σεοδηΐ ΥΟΔΣΒ σὰ- 
εοεἰνεά εἶοβε δἰϊεηϊίοη. Εἰςἢ. δὰ ἱπάδεα ὑσίηιθα Ὠἷ5 [Σ8 5]. ἴῃ σης σε 85 

ΕΑΙΪΝ 88 1τϑι1ρ, θείης οοηνϊηςοα ἴμδὶ ἴδε δα άγοςςες οὗ ἴῃς ὑγορῃεῖβ ψψεσε 
ΔΙ ΑΥ5 τγιδυιὶς, δηὰ Βυ. δὰ Ξ5ῆονῃ (ΖΑ ., 1882, Ὁ. 34) ἴδμαῖ νν. “. 

δηὰ 11:1... δΔηὰ 4]90 (ΖΑ "").. 883, ΡΡ. 3ος 1) νΥ. 15 δὲ ἴῃ ζέμαΐ-τωδδϑευσε. 
Βυϊ (οη. ψὰ8 ἴῃς ἢγχβὶ ἴο ἰδ ὉΡ ἴῃς ὑσοῦίεπι ἃ9 ἃ σοῖς ἰῃ 1:ροο. 

ΗἱἙβ5 τοδίη ἰπίογεβὶ 8 ἴο σον ἰδ ΠῚ οὗ ΟἹ. ὉΥ ἴῃς 5ἰτορδίςβὶ 
διταησεοιηδηῖ οἱ (6 οταςῖθ. Ἧς υδεὰ ΖὝηηεχ᾽5 δζίοὶδ] οδοσι5- ἸΏ ΘΟΙΥ 
μι 115 Βιτορ 68 δηὰ δηςβϑίσορῃδβ δηὰ ῥσγεβεηϊοα ἃ ΨΕΣῪ σου ϊδσ βοβοπις, 
8 πδίυγαὶ δηὰ εβεςίνε ἀϊνδϑίοηθΒ. Βυὶ ἴδ ἴμεβ8ς τεσ ὑμοηὐδὰ ἃ5 
ΒΌΟΡΒεΒ δηὰ δηϑορῃοβ ἢς αἰὰ ποῖ β8ῆονν. Απά δνεη ἰξ ἰξ οουἹὰ Ὀς 
δῆονῃ, ΒΟΥ οδῃ ἰἢ6 Ξ:ΣΟΡὨς8[] δστδηρουηθηΐϊ δἰομς ᾿ς βυξςοϊεηϊ ἴο ὑσοναῈ 
τδς υπἱϊν οὗ (6 Ὀοοϊο, θη Οἴδοσς διρυϊηδηῖβ δὲ ορροβεὰ ἴο ἴ [Ι᾿ 
οοπίταβι ἰο (ζοη., ϑἷεν. (1901) ἰτεδίδα ποῖ (ἢς 5 ορἢϊς βίσυςίυτε Ὀυὶ ἴῃς 

τὨγιδηνὶς ἔοστῃ το}; σοη. δὰ περϊεοιδα. Ηε 5Ξμονεά ἴῃ ἃ ςατγείαϊ οου- 
ἐὐἰδυθοη τμδὲ [86 ογϑοὶς 15 τγτταὶς ἰὨτουρδουῖ, Ὀυϊ ἢ || τεσυΐϊδσ- 
ἰγ.--ἼΜΈ|Ρ5. (1996) υϑεὰ Ὀοτἢ τοῖς. δῃηὰ 51]ΣΟΡὮ. ΘΟ ϑι ἀοΥΔ οἢ8 85 τη68ῃ5 
ἴοσς ἰεχίυδὶ δηὰ ᾿Σεσασυ οτιἰςβα. ἸΝΏΙῈ Τοη. δδὰ ἰτδὰ ἰο ὕσονε (δε 

Ὁηϊγ, θυ ἰτἰοὰ ἴο 58ῃονν ὉΥ ἴδε υ8ὲ οὗ ἴῃ πλεῖστ. δηἃ 5: τορἢ. βεἰσιςίυτγε 
(δδιὶ (δε ὈοοΙκ 8 οοτσαροβίίε. Ἀσοοσαϊΐηρ ἴο δὶπι ἰϊ ςοηϑ815185 οὗ ἴἢγες εἰ6- 

τοδηῖβ Δὶς ἃσὸ “ηοῖΐ Υἱ ἴδ }γγ σεϊδιδα ἴο οὔς δηοίδεγ᾽" δηὰ ψῇϊς ἢ “αἰθος 
ἷη ἔογηι, ἰὰ Ἰδουρδῖ, ἴῃ ροὶπὶ οὗ νἱενν δηὰ ἴῃ βρι ϊ. ὉὙΠῈῪ δγο: Α, νυν. 
1.Το. 10. 11. 160 ΠΟΙΩΡΟΒΟα οὗ ἔνε 51χ-| 16 ΕΥἸΩΟΙΟΙ Βίγορε5, Β, νν. 15... Οὴδ 

εἰχ- ἰἴης ξίμαΐ οὐ Ῥεηίδπγεῖοσ τηονετηεηῖ, (, νν. 185. 16“ ρΟΙΩΡΟΒΟΘα οὗ 
ἴδτες ΒΌΟΡ68 οὗ 4, ὃ δηὰ 8 1ἴηε58 τεξρες νεῖν, τ Ὀτοΐκοη σγίῃπι, νδῦγ- 

ἴης Ὀεΐτεεη ἰσἰσηοῖες δηὰ ἰεἰσδιηεῖεσ. Αηὰ Ὀεβίάε5 ἴΠ656 “ἴδ ἐγαστηςηῖ, 
νυν. 3.5," ὁ ἄνε- πὸ βΊΟΡ δ. 9:18 ΒΙΟΡΉ. δστδηρογηθηῖ ἰ5 1655 Π8 [ΓΑ] 
ἴδῃ Οοη., δπὰ ἴῃ 815 εηάδανοῦγ ἴο χεῖ 5: τορῃςβ οὗ υπϊέοστῃ Ἰεηρδ πε 
ἢδ5 ἴο τεοοηῃβίσιςϊ ἴδς ἴοχὶ αὐυἱῖς ἔγεεῖϊγ. Οτη νν. 12... νυ. ἡ, [ἡ [ὃς 5Ξβυ)ς 
γεδγ (19ο6) Νονν. ρυ δ] 5ῃςὰ ἃ οαγεῖυ πεῖσ. δπὰ ἰεχίοσιι. οἀὐϊοη Ὡς ἢ 

ἔοσταβ (ἃς θεβὶ ὈΔ515 ἴοσ ξυσί μεσ ἱπνεβι χζαϊίοη δἰοηρ ἴπε8ς ᾿η65. [Ιἢ 1007 
δῖον. υἱδὰ ἰο βῆ΄ονν τ ἢ ἴῃς αἰ ὰ οὗ ἴῃς τηεῖσε [μδἱ ἴῃς Ὀοοὶς 15 ςοτπηροβοὰ οὗ 
ἔους οτἰ κί δ ν Ὁησοϊαιοα βοοϊἰοηβ: 1, νν. Ρ. 4. δά. δα. δο. 3. ϑο. δ0. 8. Τ ἴῃ 

ῬδπΔμοῖοσ ἔοσγηι, ΠῚ, νν. 15βα. 16. 154. 10.14.10 ἴῃ ΠορίΔπηδίοσ ἴοσιῃ, ΠΙ, 

νν. 16. 17. 12 ἴῃ Βορίδτηείεγβ ζο]ονσεὰ Ὁ εἰτηείεσα, ΓΝ, νν. 19..᾿. ἴῃ Περῶα- 
Ιηδίεγβ. [ΐ5 τηοϑῖ ᾿ἐϊκοῖγ ἴῃς οτίζ. ογϑοῖε. 11 δῃὰ 1ΠΠ| ττεσὰ ργορδοὶν ἵτνὸ 
ογἰ κί ηδιν ἱπάερεπάεης ῥΐδοεβ τ δὶςο ἢ οσχπαίϊεαὰ υὑπάες 5ἰ γα οἰγοῦτα- 
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δίδῃςο5, ΠΙ Ἀεΐηρ τόσα ΠἰΚοὶγ ἃ ἐσγαστηοηὶ οὗ ἃ ἱΔρῈΣ ρΐδος ἴδ δῇ δρ- 
Ῥεθαΐχ ἰὸ 11. ΙΝ ἰβ ἃ ἰδίεσ δρρεῃμάϊΐχ. [Ἷἢ ἴδε ἀεἰεοη οὗ ϑεςοπμ δ συ 
εἰεσθηῖβ δῖον. ἕο] ον ἮΝ ὁ., Νον. δηὰ Μαζί, θυῖ τβοσενεσ ἢἷ5 σωοῖσ. σὸ- 

ςοηϑίσυςοῃ τοαυΐγεβ ἰἴ πα ζοε5 Ὀεγοηὰ πο. Τῆι ἢς Οὔἶῖ5, ἐ. γ., 4}} 
ἴῃς περαῖνεβ ἴῃ νν. 13:1...  Π]ΟὮ 15 ἰαχιοσ Εἰ Δ} υπ͵ υϑεθαθῖε. [Ιἢ οσγάεσ ἴο 
δεῖ ἃ τεχυϊδσ βοβοῦλε 6 Σεϑοσίβ ἴο ᾿σδηβροϑιοηϑ (ἴῃ 1 δηὰ 11) τὶς ἢ οδη- 
ποῖ Ὀ6 Ὠδίυγα γ ἐχρί δηθὰ, δηὰ ἱζηοσεβ ἴπ6 οἠς ῥσίηςΐρὶς οἵ Ηςῦ. τηεῖτο, 
186 Ράγα]]. οἵ ἴῃς ᾿ἰπε8, τὶς 885 30 ἰοπρ Ὀεεη τερασζάςα ἃ5 ἐυηἀδηλδηϊδὶ 

(ζ΄., 6. ξ-νν. 16.) Νονοσίμο ςβ5, δῖον. 5 οο τ θα ὕοηῃ 8 οὗ στοδῖ να]υο ἔοσς 

(ες τγίδτλ. Ιῃ τοορ Μασίιϊ ρυδ)] 5ῃθά ἃ ἴσϑηϑ]. ἰὰ πῖς ἢ ἢς ἐχργεδϑοὰ 
ἴδε τεχίοσίς., ΠΠΘΣΤΑΣῪ δηὰ πηςεῖτ. σεβϑ} 15 οὗ 818 οοσητηθηΐδιγ. [ἰ οςςυρῖς8 
ἐ5 56 Δ} [πε βάππιὸ ροβι οη 85 Νοῦν. Κ, Ὀυϊ ἰτεδῖβ νν. 19:1: 8190 85 τηεῖ- 
τὶς 8].---οη ̓ 5 τοῖς. ᾿ϑηϑδίοη οὗ 1010 5 ϑοιιενψδί τηαστεὰ ὉΥ [ἢς τερ- 
τεβεηϊδύοη οὗ νν. 12:1... --ΤΠΠ 6 τηοβὶ σεσθηῖϊ σροῖσ. ΓΔ). 5 (δδι ὉΥ υ. 
(1910) ἴῃ πιο ἢ Πα σεργεβεηῖβ νυν. 1:16 (σ]ουϊ ἴῃς δαὰ, οὗ νν. 35. 15β. 85. 
9. Ιδεβ. 184) ἴῃ 14 518η2858 οὗ ἴνο αἰ5Ε 5 Ἔβοῖ, ἀρ δσεη, ἰῃ ρεπίδιπηεϊοσ 
τηονοιηθηί. Τῆς ΔρΡΡεπαΪΣ πὸ ῥσῖηβ ἃ8 ὑγοϑε. Τὰς τλείσί δὶ βοβεσας οὗ 
ΟὉ. ἰ5, πβουγενοσ, ποῖ 858 σεζυΐδι α9 Ὁ. νόυϊά Ἰεδὰ οὔς ἰο Ὀεϊΐενε δῃὰ ἴῃ 

80 ἔδσ ἢ15 [σϑῃ53]. ἀοςἊβ ῃοὶ γεργεβεηΐ ἴπ6 τηεῖτζε οὗ [6 οἱ σίηΔ]. 

δη. ΜΟΘΕΕΝ Π7ΕΚΑΤΌᾺΚΕ. 

(1) Οονμμοηίαίοῦς ἀεαϊΐηρ τυ; αἱ ἐμ6 Μίμπονγ Ῥγορλείς.--- ἰοἢ- 
Βογῃ, 1819; ΕπΔΙὰ, 3 :868 (Επρὶ]., 1875); Ηἰϊζίρ, ἢ 1843; ΗἰϊΖίρ- 
διείμοσ, ὁ 1881; ῬυβΕΥ, 18ό:; Κεῖ, 3 1873 (Εμεὶ]., 1880), ὃ 1888; 
γο ΟτΕΙΙ;, 1888 (Επρ]., 1803), ὃ τροβ; Ὁ ΕΙΙΒαυβϑοη, 1892, ἢ 1808; 
σ. Α. δι, 1:89)η-ο8; Νονδοῖ, 1808, ἢ τοοξ; Μασ, :9ο3, νδῇ 
Ἡοοηδοκοσ, :ροϑ. 

(2) “5εοἰαὶ οοπμπομαγίες οα Οδαάίαΐ.--Ῥ. Ο. Οαβρασγίὶ, 2 εν 

Ῥγοῤλμεί Οδαάϊα, τ842. ἘΙΊεἰπετί, ἴῃ 1,Δηρ6᾽5 Δέδοίιυεγξ, τϑ868 

(Εμᾳ]., 1875). Νογθογὶ Ῥείογβ, 26 Ῥγορῤῥμείίε Οδαά]αΐις, τ802. 
Τ. Τ. Ρεγονῃθ, Οδασίαΐϊ απ .οπαΐ, ἴἰὰ ἴἢ 6 σι τίάρο ΒΙ[Ρ]6, 1880. 

ὝγΏΚοορ, ἴῃ Αὖγ. Καμδῃδ᾽β Βέδιία Ἡδεδγαίςα, τροό (Ηεῦτον). 
ΗἩαϊένΥ, 1.2 1ἶυγο ἀ Οδαάέα, ἰῃ ἷβ Κεολογομες Βέδιίφμος, ΤΝ, 1τρογ, 

ΡΡ. 452-,)7ο. Μαπί, ἰὰ Καυΐζβο β δὲς Η εἰ ρο δ. ἀθς Αἰϊεη 
Τεοίαπιδρίς, ὃ τορος. Κοηῖ, διμάεμς᾽ Οἰἱά Τεείανιοηί, 1Π1, τοτο. 
Τρ ἰα9ῖὲ το γίνε ἃ ἰγδῃβϑδίίοῃ δηὰ Ὀγίοξ ποΐεβ. 

(3) “5εοἱαὶ αγίϊοἶε5.-- ΠΟ ΚΙον, ΑΟΡ, Ζπεῖϊο Βεΐῃς, Βαηὰ ΠῚ, 

Ἡεῖΐ 1, τφοο, ΡΡ. 425-32, Ηοίϊ 2, Ιφοΐ, Ρ. 455. ϑ6|0ῖ16, πῃ 28., 
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ΠῚ, τροο. ΟΒογηθ, ἰπ ΕΒ., ΠΠ|, τρο2. Βατγίοῃ, ἰη..7.., ΓΧ, τρος. 
Βγυβίοῃ, 1.95 ῥίως αποίοης Ῥγορλιδίος. Ἐμιάς Ογέφμο, τοο]ῦ. Ο. 
Β. ΟΥ̓ΔΥ, ἰῃ ΗΠ ατἰὴπρϑ᾽ς ὁ.6 νοὶ. 6ἀ., τορος. 6. Α. Ῥεοκδδπι, 7ηπέγο- 

ὠμοίίοη ἰο {1:6 διμάγ οἵ Οδαάδίαϊ, τοῖο. 8:66 45ο (δ Ιπἰτοἀυςοῃϑ, 
6βρ. ἴοβε ΟΥ̓ Ὠγίνοσ, " τρορ; Κῦηϊξ, 1893; Οογηῖ], ὃ τφος; δηά 
Βυάάς, ΟεΞοοα ἀδγ αἰδιεδγαϊδομεη ΤΣ μεγαίμγ, τοοῦ, δμὰ 2) ας 

ῬγοῤΠείίδολδ δολγίέμηε, τοοῦ. 

(4) Τῆδ ἰεχὲ απὰά ηιείγε.--  01]16γ8, ας οάδεκαῤγοῤῥείομ ἀδν ΑἾ- 
ἐχαπάνίπεν, ΖΑΊΤΨ., ΤΝ, 1884, ΡΡὈ. 16 . ϑερόκ, δὲς δγγέδοδο ἴὕδεν- 

δείξμηρ ἀὅὉ7 τιυδ! [ Εἰδίμοη Ῥγοῤῥείθη, τι88η. ΟτγδοίζΖ, Ἐπιομάα ομδς 
ἐπι ῥίογοδομε δαῦγ ϑογίρίμγα ῬείεγὶΣ Τοσίανμεμί ἰἰδγος, 11, 1803. 

ΕὨΠΠΙςΏ, ΜεΕκνᾶ κὺ ΡΠ μοδομεδ, 111, τροι. ΟΒογης, Ογήδοα Βὲδίίοα, 
1, 1ρο2. Οαβίοιϊου, Οοάος Ταμγίποησοὶς (Υ), 90ὕ715., ΝῚΙ, τοοό, 
ΡΡ. 518 7. Νονδοῖ, ἴῃ ΚιΉ1}5 Βέδίία ΗἩεδνγαΐοα, τοοό. (οη- 
ἀδιηΐη, Σ’ ὕηπἠέ ἀ Αδάΐϊας, ΚΒ., ἸΤΧ, τροο, ΡΡ. δόι--ό8. δίδνεγϑθ, 

Μείνίδολε διμαΐομ, 1, τροῖ, ΡΌ. 479-82, δηὰ Αἰμεείαηιεμηίοδς Μώ- 

οεἶϊοη, ΝῚΤΙ, ΡΡ. 38-49, ἰῃ Βεγίοδίε δεν ἃ. γε γβδηαϊ. ἀ. Καὶ. 58. 5. 

6α8. ἀ. ΝΥ ̓Ιββοηβοῆ., 59 Βαμά, τοο)ῦ. ]. Μ.᾿. δια, Τ.ε δίγμοίμγε 

οἵ Οναδίαϊ, 4..51,., ΧΧΤΙ, τοοῦ, ΡὈ. 1:21-.8. Ὀυδ,  ὲς Ζιυδι 
Ῥγοῤλείθη ἐπ (6 Υ ογϑη 556, (Ὁ ὕγϑολνγἐ ὠδεγοοίξί, τοτο. 

(5) Εάοην.---Ῥ.}}, 6 Οεεοϊος ἀδγ Ἑδοηηεν, τ89ρ3. (. (. 
Τουτου, Τῖε Ἑάονηος ἐπ ϑοιδογη ὕμάαΐ, .81.., ΧΥΤῚ, τ8ρ8, ΡΡ. 

16-2ο. Ε΄ Ἡ. Μνἱποεηΐῖ, 1.5 Ναδαίέοης, ΚΒ., ΝΊΙ, τ8οϑ8, ΡΡ. ς67-- 
88. Βαιάϊβεῖη, ἰη ΡΕΕ Ἶ, Ν, τι89ρ8. ϑαγοο, 28., Π|, τ899ς. ΝΟΪ]- 
ἄεκο, ΕΒ., 11, τοῖο. Βσγύπηον τὰ ν. ΤΠ οπλδβΖαουοκὶ, δὲς Κγο- 

υἱποῖα Αγαδία, ἵ, τοοᾳφ. ΤΑΌΡΘΥ δηὰ Ἡοβκίηβ, Τὴξς «.ογάαση Υ αἱ- 
ἰον σπὰ Ῥείγα, 2 νοἶΐβ., τορος. Μυβὶ!, Αγαδία Ῥείγαεα, 11, τροϑ. 
αΐπαδη, Ῥείγα μηὰ τεῖμε εἰ δε μοι ἐρίηιογ, τροϑ. Ο. Α. 5, 

Τὴς 1απὰ οὗ Εάοηι, Εχρ., Ὀερὶποίησ Οεοῖ., τφοβ ἤ. 



ΓσΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΟΒΑΒΘΙΑΗ͂. 

ΤΒο {Π|6, 6 Μέδίοη οὗ Οδασίαΐ, ἀοοδ5 ποὶ γίνε ἔπαθ, ΟΠ ΟΥ 
δι ογ᾽᾿8 πδηλα οὗ ἴῃ 6 ῥγορῃοῖ. ΜΊΣΟ 18 ἃ ἴθοῃῃῖοδὶ Ὥδτλα (ῸΓ 
ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ, τοίουτίησ ἰο (86 αἰνίης οομηπηυηϊοδίίοῃ γοςοϊνθα ἴῃ [86 
οοβίδες βίδίθ. 1,816 γ 1ΐ γοΐεστθα 6βρ. ἰο [86 δϑοδδίοϊορίςδὶ ἀγάσηβ 
ΜΒΙΟ. ἰογηχοα 1158 οοπίθηίβ. Ηδζγο, 85 ἴῃ 18. τ, Νὰ. εὖ, ἰἰ ἰ5 υϑοὰ ἃ8 
[86 646 οἱ ἃ θοοΚ. ΤΏὨο [μἰτοά., ἐζης δα ἐἦο 1,ογά γαϊηυεῖ οοη- 

οεγηΐπρ Ἑάοηι, πὶ 18 ΘΙ Ρἢ 8515 ου (86 ϑονδγείψην οἱ ὙΔμ ἢ 
(ψ(. μι. γ' 8.) τιδὺ 6 ἱπίθηάρα εἰἴμογ ἔοσ (6 ψο]6 ογδο]α οὕ, 
Βαίίαογ, ΟὨΪΥ ἕο ἴ8 6 ο]άογ ογϑοῖς πϊοἢ 18 αυοίοα ἰπ νν. ' -. 

νν. 1:-4. 4 οἷδε ογαοῖς πμαά ἀεοϊαγεά τυΐδη οογίαϊ παϊΐο0η5 τὐεῦὸ 

αἰϊνίπρ ἐποηιδοῖυες [07 ταν ἀραΐμεί Ἑάοηι ἰμαΐ {6 οἰσοριε τυομ δὲ 

Εάορι" 5 ἀσιυμ αὶ. Νοίμέπρ τυομὰ δαυς ἤν; ευδη {7 μὲν ι ῤγερηα- 

δίς {ογίγεσϑδες τὐεῦε 5{4]1 δἰγοπρεν, ἐόν τυομὰ δὲ οὐὗἨ πο αναΐΐ, δεςαμδε 

γαολιυελ Η ριδο τυομὰ ὃγίμρ Ἑάορι ἀοιυ. 

Ου [δες οἱάδσ ογσϑοὶς δπὰ Οὐ. στεϊδίήοῃ ἴο ες. 8εὲὲ ηῖτο. ϑίηςθς Οὔ. 

αυοίεβ Πεζε νὰ ΤΥ ἴδ Κα ἴῃς ἰτηρί. ἴῃ ν.", 7 τοῦ! δγὲμρ μ67 ἀσιση, ἃ5 τεῖετ- 

στίης ἴο ἴῃς ἔυϊ. δηὰ ἴδε ρέβ. ἰπ νν. 3- 2 385 ὑΓγορῆἢ. ρῆβ., Ἄἐνεὴ του ἴῃ Ἰἰδίογ 

γνοσβ65 ΟΡ. 8ρεδὶκ9 οἱ ἴδε ραϑβί. ὙἼοβα ψὯΟ ἀο ποῖ ρΡετοεῖνε ἰμδί ΟΡ. 15 

αυοίΐηρ 56ες ἱπ γν. 1.4 4 ἀεβοσροῃ οὗ ραβδὶ (Ὁ ε.) οσ οὗ ᾿18ῖ ἰΣαηϑρὶ της 
ἐγεηῖβ (Μασι). 

1. Τῦζτέ παυε μεαγά απ αμάἀήίοη, ΟΥὨἁ Ἄγαοῖδ, ΤΑΥ͂ 4150 Ὀ6 ἰγδηϑαίθά, 

Η΄ε πμανε μεαγά α γερογί οὐ άϊΐπρε (ἈΝ.). Βυῖ (δεη [86 ρΡῇτγαβε ὕορι 

Υγαλιυεῖ 15 Δἰθουϊ ροϊηΐ, ἴον 1{ 15 ποῖ [η6 πον οὗ (86 ἑοττηδοῃ οἱ 

80 8]|δηςα (Δί ἢ45 Ὀ66η γοοοϊὶνοα ἔτοπὶ Ὑδηνοῦ, Ὀαΐ (ἢ 6 ογδοῖο ἴῃ 

γν. 55 ψ Ὡς ἱπίογργοίβ ἴῃ 6 εἰρηΐβοδηςς οὗ [15 Ὠἰβίογίς σηονθπλθηΐ. 
Απά 580 [86 [0]]. δεῃίθηςο, σμά α Ὁ:655 6 667 τῦᾶς 5δ6ηΐ: αἀριοηρ ἰμ6 πα- 

ἐοριΣ, 18 Ἀ ΘΙ ΤΠ ΘΓ σγαιηπλδ 8} οὐ ἰορίο δ! ἀσροηάεηϊ οἡ τῦὲ λμαῦυε 
μεαγά, Ὀὰϊ τηδτῖι5 [Ώ6 εἰγουτηϑίδηςο, δηα βῃου!α ἰμογοίογα θ6 [τη5- 

ἰαϊθά ΌΥ τολεδη οὐ τοΐμὴϊε α Ἠι655 ΘΗ ΡΕ τυα5 δεῖπρ δοηπὶ ἀριοηρ ἰδ πα- 

ἐοπδ. Οηἱγ ἴδ8 18 ν. ἃ πδίυγαὶ ᾿Ἰηἰτοἀπςἔοη ἴο ν. 3, Α πλ ϑβθηρογ, 
ΟΥ τ ΘΘΘΘΏΡΟΓΒ ((Ο]]. 58.), 15 βοΐηρ ἔγοα σΟΙΠΙΓΥ ἴο ΘΟ ΕΓΥ ἰγγίησ 
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ἴο Ρογϑυδάς [ἢ 6 νᾶγίουβ πδίοηβ ἴο Ἰοΐῃ δὴ 811|8ης6 δραϊηϑὶ ἘΜοΠ,. 

ΤῊ Ϊ5 15 51}}} γοίῃρ οἢ---ἰἴοσ (ἢ 6 ΡᾶΓᾺ]]. ἴῃ 76. 49 ρῖνοϑ [ἢ 6 ΤΟΓΘ ἴογοε- 
ἴω] δηά Βοίίες ἱπιογργείδοῃ ὈΥ γοδαϊηρ 56} ἃ5 ἃ ργίς.-- θη ΥΔ}- 
ΜῈ} 5 ΘῺΪΥ τανθα]5 ἴο Πἷ8 ρσγορμεί (δὶ Ηδ 15 θομϊηά (Π6 τηονο- 
τηϑηΐ (νν. 3). Αος. ἰο (ῃ6 Ὀοίίογ ἰοχί οἱ 76. 40 (815 νγὰ8 γτονϑδὶ ϑὰ ἴο 
(86 Ργορῇ. δίοῃε ἴῶ δῇ δυάϊίίοη: 1 μανς μεαγά. Τὶ 18 ἰῃ 6 ργορῃεῖβ 

δηά ποὶ [86 ΡΘΟρΪ6 ἰῃ σϑηογαὶ (μι ἀγα (ἢ 6 Γοορ᾿ θη 5 οἱ [Π6 αἰνὶπα 
τον οἰδίίοη δηά ἱπιογργοίδοῃ οἵ μἰβίοσίς δυθηίβ (ο΄. Απὶ. 47 15. ςὃ). 
Ιπ (86 ΗΘΌ. ἰεχί οὗ ΟΡ. 1 15, δοσσενοσ, ποῖ [86 ργορῆῇ. δίομϑ θαΐ 8150 
[86 Ρϑορῖΐε, ἴογ 1 γθδὰ8 ΝῈ λαυὲ μεαγά. δίῖ'ποα [ΠΟΥ οδηποίῖ 8]} ἢᾶνα 
δὰ 8Δη δυάϊοη γα βθδ ἰογοθὰ ἴο ἰγδηβϑαίθ βδαγίμρ ὈΥ γμριογ, Ὀαΐ 

ἱξ νν 6 ἀο (815, ν. ἦ βίδῃμ 8 ἴῃ ἢο ἱπισηθαϊδία οοηποθοίίοη τὶ ν. 3. ὙΤῊ6 
γΓοδαϊησ ΜῈ λανε ᾿ραγὰ 18 ἰῃμεγοίοσγα ἱμίθγοσ, ἃ5 ποῖ ΟὨΪΥ 76. 40 Ὀυΐ 
8150 ὦ ἴῃ ουὐγ ἰεχί βϑῆονβθ. Ώδη [86 Ρτορῇ. γϑοεϊνοα (Π6 τανοϊα- 
ὕοῃ 86 ἀϊά ποΐ 566 ἰῃ ἢἰ8 Θοβίδες ἰδία (ἢ 6 τ οββθηρσογ, ομδ οὗ [86 
ἢ ΘΑνΘΏΪΥ Ὀεΐησβ, γ8ο γγἃ8 ἴο ρὸ ἴο (86 πδίίοῃϑ, ποῖ ἀϊά Βα Βοᾶγ 6 
πλαβϑᾶρα Ὡς ἢ Ὑδανοἢ οοϊητηδη θα εἶπ ἴο σῖνθ. ΕῸΓ [Π6 πι69- 
ΒΘΏΡΟΓ Μγ88 0 ΔηΡαὶ, ΠΟΙΓ 86 γ1Ὲ (ο]ὰ [πὲ Βα γγἃ8 ϑδεηΐ ὈὉγ ὙδαπὮ, 
[Βουρὰ (ὦ ἰηἰεγργείβ ἰἢυ5. Ηδ νὰβ δυμηδη δηὰ βεηΐ ὈΥ 9016 Π8- 
[ἴοη, ἔογ 86 ἰάἀδη (1658 Ὠ1πη56}} τ ἢ [ἢ 6 δι οη5 ἴο νι ϊςἢ 6 ροαϑ8. 

ΑΙ] (815 18. εἰδθαγ ψ ἤθη (ἢ αἰγουτηβίδη 4] σμαγαςοίογ οἵ ἴῃ 6 οἶδιι56 
τΟἾ ἃ ἨμΟΣδΕΜΡΟΥ σας δεὶμρ 5652 σριοηρ ἰδ παϊοηΣ ἰβ τϑοορη βϑα. 

Ἷν8ο [656 παοη!5 ὙΤΘΓΘ ἰβ [οἱ πη 5α1] 4. (Ἷ. οα ν.Ἷ. Νοῦ ἀο να Κῇον 
ΜΒϊοἢ πδίοη τγ85 [16 5ουϊ οἱ [Π6 οοηίδάεγαςγ. ὙΠ ρυγροτγί οἵ [Π6 
ΠΛΟΘΘΑΡΘ 15 5. ΓΔ γ]56 ἃ ἴῃ αἀἰγοσῖ βΒρθοοῦ. [1ι 15 ἀπε ἴο [86 οχοϊΐο- 
τλΘηΐ ΟΥ γαῖθοσ ἰο [26 τἈγ(Β γος πχονοηγεηΐ οὗ (86 5εΐθηςαϑ ἴῃ (86 
ογῖς. ἴμδι 1 15 ποὶ ἱπγοἀπορδα Ὁ δαγίπρ; 5: ΓΑ] Υΐν, 6. σ.,) 15. 35 ᾿᾿. 
ΤῊδ ΠῚ ΘΘΘΘΏΡΟΓ᾽ 8 0Δ]] ἰο ἃ ΓΑΙ ΆΓΥ 811|8ης6 ἕο [ἢ 6 Ρυγροβε οὗ ονεῖ- 
[γονίης Εάομι, Κέδο γε, αμά ἰοἱ μ5 γίδε μΡ ἀραϊηδί ΠΩ 707 τυαν 
τοδάϑβ βοιμονῃδί αἰ ΘΓ ΕΥ δη πΟΓΘ ΠΘΑΙΪΥ 85 (ἢ 6 οἷ 6Γ ογδοὶθ ἴῃ 
76. 4ο᾽9, Οαδλιεν γομγεοῖυες ἰορείμεν, απὰ σοηῖς ἀραΐηοί μόν, ἀπά γίδε 
μ70γ τοαν͵ΞὮ ΤὨς ἀγαπηδῖῖς εἰθπγθηΐ ἰῃ [8158 Ὀγιοῖ, σταρῃϊς ἀ6βοτρ- 
[ἴοη βου ποὶ θ6 ονου]οοκθά. Ὅῆδ πᾶπλ6 οἵ (86 πδίίζοῃ δραϊηϑί 

ΜΏΣΟἢ (ἢ 6 4}1}Π|4Πςε ἰ5 ἑοστη δά 15 ποῖ ρίνβῃ. ὙΤὨε ρθορὶδ ἴο ψἤοτα [ἢ 8 
ΓΛΘΒΒΘΏΖΘΥ ΒΡΟΚΟ Κησν,, οὗ ΟΟΌΓΒΘ, ἢο γγὰ5 πηθδηΐ. Απά γα ΚΠΟΥ 
ἢ ἔτγοται [86 Βοδάϊηρ οί ἰῃ ΟἹ. δηὰ ἴῃ 76., δῃὰ αἷϑο ἔγσοτη (ἢ ἀθ- 
ΒΟΠΡΌοΩ οὗ 6 τιουπίδίη ΡΘΟΡΪῈ ἰῃ [Π6 [01]. νογϑεβ ψνῃἱο ἢ σδῃ ΟὨΪΥ 
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τείοσ ἰο Ἑάοιη. [Ιΐ 8 βίγδηρε (μδὶ [ἢ ΤλΘΘβΘΉ ΚΟΥ 5405 ἀρδϊὶηϑί "6, 
ΜΆΘΩ 8]} [Ὠχοῦ (ἢ6 τοϑί οὗ [86 Ῥοοῖϊκ Εάομι 18 πᾶϑο. ἴνε 5ῃουϊά 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ ταϑίογα [6 πιᾶ80., θαΐ ΒΘ ΙΏΔΥ πᾶν [δουρῃΐ οὗ ἴῃς ἰαπά 
((6λ.) ταίμεγ (8δῃ οἵ (86 ρθορὶδθ (μιᾶ8ς.).---ὅο ἔδσγ 411 15 ἱπίγοά., 
εἰνίηρ ἴῃ ὨΪ5ῖ. εἰγοιπηδίδηοαβ. ΝΟΥ [86 ογδοῖθ θθρίηβ8. Ὑδαινεῇ 
Ἔχρ δῖη 5 [86 υῃηάουϊγίηρ βἰρηϊβοδηςα οὗ (15 411} 4Πης6. [ἰ 15 ἴῃ 1Ϊὴ 6 
ἢ Πῖ5. ΡΌΓΡοΟΒΘα οοηςοτηΐην ΕάομΠ. Ηδ ἩἱΪπιβοὶ 15 θεὰ [6 
τοονθηθηΐ. ΤὨ6 Ὠδέοηϑβ ἀγὰ θυΐ ΗΙ5 ἰπϑίγυμηθηίβ. 

ἃ. Βελοϊά, 1 ευἱῖ! νιαΐο ἐλιδε δηιαϊ αγριοηρ ἐδ παϊίοηδ. ΤὨδ γί. 
β ἴο Ὀ6 ἰταῃ8ἰαίθα Ὀγ (86 ζιπῖ., θδοδιι56 ἰΐ 18 [Ὡ6 ῥγορῇ. ρί. [18 
80 ζογίδίῃ (ῃδἰ Π6 ρΡοϊη(8 ἴο 1ξ, δελοίά ] ἃ5 τῇ 1ἴ ΤοΓ6 δΙγοδαυ δοςζοῖη- 
ΡΙβηθά. Τλδ μαίοηδ ἀτΘ Ὦ6ΓΘ 8ἃ]} [86 ΠΔΈΟΏ8, ποῖ τη ογοῖὶγν (ἢ 6 Ομ 68 
τοίοιτοὰ ἴο ἰῃ ν. 5. Τὺ [86 ρᾶΓᾺ]]. ἱπ 76. 405 τοδὰβ σρῃοηβ πι6Ή 
ἴογ ΟἹ.᾽8 ἴὔοσγε ογίρ. ἐχοθοδμρὶγ. ϑοοσῃ 15 δα ἀδα ἴο Βυγι"]Ἔ διοη, 

τα Κίηρ [86 τηϊϑίογίυῃα τογα Ὀἱϊίον.--ὃὅ. Βυΐ Εάομλ 15 ἔυ}} οἱ ἀ6- 
ἤδηςθ. 886 [125 Π6γ τηοιηίδίη ἰογίγοβϑϑοϑ ἰν]η ο0]6 δηα τ 68 

᾿ρδϊ οὗ ἴῃς [τεδίθηϊηρ ἄδηροσ. Βαϊ [818 Ππ16 586 15 τηϊϑίδοη. 
116 ῥγνἱάε οὐ ἰμν πεαγί μας ἀεοεϊυεά {με6. ΤὨΘ 50]. 5ἰδμ 5 ἴῃ δὴ 

ΘΙ Ρ ΔΕ ς ροϑιοη δηά [86 ἔδστη υἱϑ6α 18 γΟΓΥ ἴογοῖ]6. Ο ἐΐοι ἐμαΐ 
ἀιυοϊϊεεί ἐπ ἐλ οἱε 5 οἵ {δ:6 γοοξ) “ΓΘ τοςκ (δοαἦ) τὺ Ὀδ εἰἴΠογ 
(86 τοςκβ οἵ ΜΙ. δεῖγ ἴῃ φϑῆογαὶ (86. 9011.) ογ 1 σῦδυ ἢδνε βρβοΐδὶ 

Γοίεγοῃςβ ἴο ἴῃ 6 σΔρ114] δεἰαλ, ἴῃ ἰαῖεγ Ῥείγζα. ΖΤλαΐ νιαξεεί πμὲρῇ 
ἐλ καδἴαϊοη. Α 518 σἤδηρα ἴῃ [86 νος] βίοι οἵ ἴῃ 6 ἰεχί Π88 
Ὀδοθῃ αἀορίαα οἡ [π6 δυίμονυ οὗ [86 Κτιβ8. 44ΗΕ τοδὰβ {16 μεὶρ) 
οἵ δὲς παδαϊοη, νυ. ὁ. ΤὨΘ πδίυγαὶ βίου ο]48 οἱ ἴῃ Εἱρἢ «1188 οὗ 
Μί. 86ῖγ δῃὰ 68ρ. οὗ Ροίσα ᾶνθ Ὀθδϑ ζγθαυθη! ἀοϑογ θα ὉΥ ἰτᾶν- 
6]16γ8. Ναίυγε 1ϊβε ἢ δρρεαγοὰ ἴἰο 15 Πὴὺ Ἐδοπλ8 ῥγουὰ 56]-τοὸ- 
᾿ἴδληςθ. Νὸο ποπάογ [δαὶ ἢ6 (8158 οΥ, 45 ἴ 6 ΗθὈ. ρε8 ἱΐ, 55γ5 ἐπ 

μιῆς μοαγί (ἴοτ ἴο (6 ΗΘ. {86 Βοαγί 15 (86 56δΐ οὗ (6 1η16]]6ςΐ 45 γν 6 ]] 
88 οὗ οῃποϊοη δηᾶ νοϊου), ἢ 7}:ὸ 5Παἱ δγίηρ νι ἀοιυη ἰο ἐδ ργομμά ἢ 
Α ρῥχγουά, ἀεβαηὶ αυσοομ! 76. 49 ἀοαβ ποῖ ἢδᾶνθ (8 στδρῆϊς 
βοηΐθηςα, Ὀαὲ ἰξ τηιϑὶ μοί, ἱΒογοίοσγο, 6 ουυοὰ ἰῃ ΟΡ.--4. ΥΒδΐ 

Δῃ Ὁποχροοίρά τορὶγ ἴθογε οοσλεϑ!] Τλομρὴ ἑμποις τον δῖρἧ α5 116 

εαρίο, Ὠϊσεῦ (88 δὴν οἴμαγ δἱγὰ (70. 3077 δ Ῥγ. 23), γεα, ἐμπομρῖ; 
ἐμοῖς Ξεἰ ἐμν ποσί ἀριοηρ ἰδ δίαγς, αν θῃ ἐἤόηος ἐὐὴϊ] 1 ὀγίμρ δε ἀοινη, 
αἰ Ψαλκυεῖ. Οἵ. Ατὰ. οὗ δ: 15. τ4138.-. ὙὍῊΘ ράΓ4]}}. ἴῃ [6. 49 οτηἱ 8 
γεα, ἱποιρῖ; ἰλοι 5εἰ ἐπ’ν πέϑὶ σφιοηρ ἐδ δίαγ5 δῃὰ τοδάϑβἠ)λομρὰ ἱπομ 
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δωμηἀεεί ἐν πεοὶ ας μίρῆ ας {16 εαρίε, 1 «εοἱῖ! ὀγίηρ ἐμιδε ἀσιυπ ἐβόηποε. 
ΟΌ. πιᾶῖκ 65 (15 πιοσα ἔογοϊ Ὁ] 6. ΕΟ 8 5618 ἃγα δυθὴ ΠΟΥ Οἡ (86 
ΠΙΡῺ ο1818 ψδγα [Π6 δαρ]65 Ὀυ}]ἃ {Παἷγ ποβίβ, δὰ {Π ΕΥ̓ τᾶν στε] 
8661) 1ΠΔΟΟΟ 5810 16, θυΐ 1ξ Εάοχα βῃου]ὰ 50δγ ἃ5 ῃἱρἢ 88 ἴῃ δὰρ]6 δπὰ 
Ὀυ]ὰ Ποῖ πϑϑὶ ἴῃ [1.6 νὉΓῪ 5ΚΥ, ὙΠ ογα (ἢ 6 δλρ]6 ΟὨΪΥ 8165 Ὀυΐ ἀο68 
ποΐ ποϑί, ὄθνθῃ {Π6γ6 5ῆ6 ψουϊά ποί Ὀ6 5αἴο, ευος ἱΐπόμος τυὴδ! 1 δγίπρ 

ἔλεε ἀσιυη, 5σαγς Ῥαλιυεῖ. ΤὮΘ δά! οηβ ἰπ νν. ὅ" " 58ῆον (Π6 νἱν!ὰ 
ἱτηδριηδίοη δηά ἰηίθηβ6 66] πηρ οὗ ΟὉ. 

δ-Ἴ. Ταῖς οἶδεν ογαοῖς μας δεν {εἰ |.4. Τῆς 7αἱ} ποηι ἐλι6 με ᾽η 
μας εοριεὲ. Ηο!] σιν τορι ῥίοἰεἶν ἄορ, μας 7μ5| ὅσεπ εἰοαπεά οἱ ἢ] 

Ησυ ἐμογομρ ἢν μὲν γίολ ἰγεασγο-δίογος παν 75, δέῃ γἱεἀ ) Ἀπ 

δἧὴς πεγϑοϊ μας δεεμ ἀγίυεη ἤγοηι μὲ ἐρι ῥγερηπαδίε δεαὶς ἰο ἐδ δογάεγ 
οἵ πον σου. ΟΡ αἰϊ65 μανε ἄοης ἐξ ὃγ ἰγσεασίλονυ τυλίοῖ Ἑάοηι 

εὐας ἰ0ο0 εἰμ ῥια ἰο 5ε6 ἐπμγομρῇ 

ΟἸεΑιν ἃ ἔστε 88 ϑεσί πηΐηρ 18 δα μεσο. ὙὨΪ8 18 ὯΟῸ ἸΟΏΡΟΣ τ ΤΕ ἃ 
αυοίδίϊοη ἔτοσα δ οἱδσ ογδοῖθ. ὅδε νἱνίη658 οὗ ἴῃς ἐχοϊδπηδίίοηβ, [Ὠς 

1.56 οὗ ἴῃς ραᾶϑβῖ ἰδῆβεβ8 δη 6βρ. ἴἢς ἀείαϊϊοα ἀεβοσί ρτου ἴῃ ν. 1 5βῆον ἴδ 
ΟΡ. ἀεϑοσῖθοβ ποῦν ὙΠ βόσὰς οὗ ἰδ ἴοστηβ οὗ ἴδε οἷα ογδεὶς 118 ἔυ] ] πιεηΐ 
ἴη ἴὰς τυύῃ οὗ ΕἙάοτα νιοὶ δὰ ἰδίκθη υἷδος ἰπ δἰ5 οσσ ἔχης. Ἑάοχω, ἰῃ 
νν. 1, 5}}}} ὑυχουὰ δὰ ἀδβδηΐϊ ἴῃ δεῖ δῃοίεηϊ 5ε8ἰ5 οὐ Μί. ϑεῖσ, 8858 Ὀδδῃ 

ἀγίνδῃ ἔγοσῃ ἴεβ6 βίτοηρβο 8 δηὰ 85 Ἰοβὶ 411 μεσ χτεϑῖ σομα8 (νν. δ. 7). 
Οτδσαγ δ ςοδ!ν ἴδ 6 Ρίβ. ἰῃ [686 γοΓβ65 ΠΊΔΥ, οὗ οουγβα, Ὀς εἰἴδεσ 5. 

ἀοβοσί ίηρ ῥϑϑ8ῖ ΟΣ ὑσχϑβεηΐ ὄνεῃῖβ, ΟΣ ὑιορἢ., ἀεβοσϊ δίηρ τὰς ἔυαΐζατε 18 
ΔῊ ΔΒΘΌΓΔΩΓΟ 85 1 τ ΤΕΙΕ Δἰτεδαῦ ραϑῖ. Ὑδς 086 οὗ οης ἱτιρέ. δἱ ἴῃς 
εηά οὗ ν. ᾿, ἐλδγν ἰαγ, οὐ 5λαἱ ἰαγ, σπαγὸς ὠκᾶδν ἐἶδδ, ταὶσ ϊ Βεοεῖα ἴο ροϊηϊ 

ἴο ἴῃ ἰατίεσ σβ., 15 1: οουϊὰ ποῖ υ8ὲ 48 τέ] Ὀς ἰσδη5). ἐδεγν ξεῤὲ Ξεηρ 
ἵγαῤς (ΟΑϑχω.). [1 ἀοε8, ἰδεγείοσε, ποῖ ἀβοῖάς ἴδε απεϑέοιῃ ἴῃ ἔδνουσ οὗ 

ἴδε ῥγεάϊςανς ἱπτεσργεϊδοη. Ὅῆα σρδίοσί 4] ἴοσ ἃ ἀδςϊβίοη 8 χίνθη Ὁγ [86 

τοϊδοη οὗ ἴδε νεσβεβ ἴο ἰς οτἷρ. οσγϑςϊθ. Τα οοτηρασίβϑοη ἢ ἴδ 6 
ῬΑΓΑ]]. ἰῃ 76. 40 (ζ΄. Ὁ. 35 72.), ββοτννβ ἴδδιὶ ΟὟ. υὉ}}1565 ροζγοηβ οὗ ἴδε οἷά 
οσϑοὶς Ὀαϊ τηοάϊῆεβ ἴδε ῥχεαϊσοη ἴο ἃ δἰβῖ. γτείγοβροοῖ δῃὰ δηΔ}}Ὺ ἀ6- 
βοσῖρε8 ἴδ ἔυ]Β]τηθηὶ ἴῃ ποσὰβ οὗ 8 οσσῃ. [Ι͂ἢ 76. ἴμε ῥγεάῥοῥέοη ἰβ 5} 
ῥτεβεσνεα, ἰῃ ΟΌ. ἴῃς ὑγεἀϊςοη 88 θδοοπῖα ἀ σίου. 

ΤὨε ἀείλι}5 οὗ ἴδε ἀεβοσ ρίοη οἱ ἔπε Εἰβῖ. βυδίϊοη ἃσα ποῖ αυλῖα σοῖς 
ἰδῆ. ὙΏο ἴδ δῆδηλίδβ ἃσα, γα δσὲ ποῖ ἰοϊά. ὙΒΘΥ ἃΓὸ Ὡοϊ ΠΟΟΘΒΒΑΤΙΪΥ 
(6 584π|6 ΘΠ ηἷ65 ἰῃ νν. δ΄ (Πδι ἴῃς Οἱ ἀ6Γ ὈτΟΡΆὮ., ἔγοσα σβοσῃ ΟὉ. αυοῖϊςεά, 
ἵν83 βρεδιιίηρ οὗ ἰῃ ν. ἷ, ἔοσ ΟὉ. ᾿ἱνεά, οὗ οουγβο, ἰαῖοετ. ν᾽ ε ἀο ποῖ Κῆον 

Ὑοτα ἴδε οἷοσ ὈΣΟΡΆ. τεξεστοα ἴο, ΠΟΥ δὲ ψὲ ϑδυτε βοτὰ ΟΌ. τηδβηΐ, 

τδουρὰ ες ἀεβηος βοτὰ 85 ἔοσιηοσ ἔσο 8 δηα 4115. ΤὨ15 ταϊρμῖ τσεΐοσ. 
ἴο ΜοδΌ δηὰ Ατητηοη, Ὀκΐ πο Ὠϊ51. ἰτδα ἴοη 85 Ὀδεη ὑγοϑεγνεα ἴδ [ΒΥ 

ἀεξεαιεα Εάοπι ἴῃ ρμοβίεχι!ς επιο5. [ἰ ἰ8 τας ταῖμεσ ἴῃς Αταθίδηβ, ἃ8 
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νε. 8698 ββονη, ψῆο ρῥζεβϑοὰ ὕροη ἴῃς Εσουχίῖεβ ἔγσομι ἰδς Ὀερὶπηΐηρς οὗ 

ἴῃς 61} εεπῖ. οὐ δηὰ Ψῆο Ἔνοηῖυδ}ν ἄτονς ἴβετι ουἱ οὗ [δεῖν ἰεσγΊ ἸΟΣΥ 
ἰοννασὰ (δε ποσίῃ, 50 (δὶ τὰ Βηὰ ἴῃ 212 Β.0. ἴ8ε δηςίθηΐ 86δΐ οὗ Εοπι, 

Μι. ϑεῖσ, ἰὴ ἴα βδηάϑ οὗ ἴῃς Ναθδίθδηϑ--- 116 τὴς ΕΔοχη 1165 τοῖς ἀσσε}]- 

οἴη ἴῃ (ἃς Νερεῦ, ἰηἴο νι ϊςἢ {ΠΕ} δά ρουτεὰ αἰΐες ἴ[ῃε Β4ΌὉ. εχὶ]ς ῃδὰ ἀε- 

Ῥορυϊαιεὰ 7εγυβδίετω δηὰ ἴμ6 Τ᾿ υεβη οἰ[165 δηὰ [εἴτ ἰΠδτὰ αἵ ἴΠ 6 στ ον οὗ 

1εῖσ πεσῇ θοιΓβ.. 
Νοῖς ἴδδι ΟΌ., ἱπ ΒασιοηΥ στὰ (δε Εἰ5ῖ. δἰυδύοη .5[ οὐ ηςα, Βρε8 Κ8 

οὗ 186 ἰβογουρᾷ ρῥἱυηάετγίης δηὰ αἰβροββεβείοη οὗ Ἑάοπι, ποί οἵ 115 δὸ- 
βοαῖς Ἔχίεσυηϊηδίίοη. ὍΤα ἰοσηβ οὗ ἴῃ6 οΟἷοσ ογϑοῖς, ὑσγεβεσνθα ἴῃ 76. 

40135, ΕΣ ἴοο βίους ἴοσ Ὦϊπ|. 

δ-7. Τςε (δουρὶ οὗ ν. ὃ φοίβ 1.15 1} 5ἰριῖδοδποα ἔγομι [86 [0]]. 
ΤὭΏϊονοβ σου ]Ἱά 5ἴ68] ΟὨ]Ὺ 88 πλυςἢ 85 {ΠΕΥ ψδῃΐ δηὰ νἱπίασοιϑ νου Ἱὰ 
Ιεανθ ρ]εδηΐηρβϑ, Ὀὰϊ ον ἐδαγίυΥ Ὧὰ5 Εάοπι Ὀδοη Ρ]υηογοα! 
ΤΏϊονε8 ΟΥ̓ ΣΟΌΒΕΓΒ σὴ ΠΟνΟΓ δᾶνα ἄομο (δ4ι} Τα οτρ. οοῦ- 
ἀμυδίοῃ οὗ [86 [Βουρῃϊ 15 ργεϑεσνθα ἴῃ 76., σἤσγε ψα γοδα [δὶ 
γαλιυεῖ νὰ 8 [ἢΏ6 διίθοῦ οἵ ἴῃ 6 ςαἰδϑορθ. Ο.᾽8 σου πυδοῃ ἴῃ 
Υ͂. Ἶ 15 ἴῃ [86 πδίυγα οἵ ἃ ἰβί. οοσηπηθηίδσγ. Νοῖ [Πΐθν68 οὕ ΣΟ 6 ΓΒ 
ὉΥ πῖρδί θυΐϊ [Π6 [ΓΟΔΟΏΘΓΙΥ οἱὗἉἩ ἔογτηογ {Γ 645 δηά 411168 ἢ45 Ὀγουρὰϊΐ 
ΟἹ [15 “ΔΙΑ υλ γ.---ὅ. ΤῊ Ρἤγαβα γοῦδεγς ὃν πίρη! νᾶ8 δ ἀδά ὉΥ 
ΟΒ. ἱῃ 8158 ἔγεε αυοϊδίοῃ, δῃηὰ βῃου]ὰ ποΐ 6 οτηἱἰθα ἔγοτῃ (6 ΟὉ. 
(οχίέ. ὙῊδ6 οΘχοϊδιγδεέοη ζοιῦ αγί ἰμοι ἀεείγογεά, ὨοΤ ΘΝ ΕΓ, οΟΠ 68 ἴῃ 

80 ΔΟΓΌΡΙΪ, ἰδαγίηρ ἀρατγί [Π 6 οΟἰοβεὶν οοπηθδοῖδαά οἶδιι565 οὗ [ἢ 6 Βεῃ- 
ἴδῃς, (Πδ8ἴ βϑοιηα ᾶνα γεραγά θά 1ἰ ἃ5 ἃ ρῖοβϑ, οἴδϑγβ ἃ5 τη ϊβρ δοθά. 

[{158 ποῖ ἰῃ [6. 407 δῃὰ ἰοττη8 πο ρϑγί οἵ (ῃ 6 οἱἀθγ ογᾷςϊθ. 1{1| νοΐςεϑ 

ΟὈ.᾽5 οὐ βἰγοῃρ ετηοίίοη, 8ἃ8 18 τηοϑβί Πἰκοῖγ, ἰξ ὑσοῦ. βἰοοά οτγίρ. 
δ [86 Ὀερίπηΐηρ οὗ ν. ὅ, ἀπά νγχὰ8 ΟἹ.᾽8 ἱπίγοά. Ἵχοϊιηδίοη ἴο ἢ18 
15ῖ. οοῃγηθηίδσυ. Τῆς [411 ἔγοπι (ἢ6 Βεῖρῃξς 8845 ἱπάθεα οοΐηθ, 
Ἡουυ αγί ἐδοι ἀφεϊγογεά ] οΥ, ποιυ αγί ἐμοι ἰπγοιυη ἀοιυη!] ὦ. ΤὨς 
οοιηργίϑοῃ οὗ ΕΔ οσα 5 5ροΐ]ογβ 1 νἱμίασογβ πγιιϑὲ Πᾶνα βυρροβίοα 
1156} αἰπηγοϑβί ἱπου Δ ΌΪγ, θεοδαδβε οὗ (8 6 Δ ΠΥ ἤπ6 νἱπογαγάβ οἡ Μί. 
ϑεῖγ. γύηαρεῦς ΕΓ οὶ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴΠ6 ὨΔΟΪ: οὗ ἰεανίῃρ ρ]οδηΐηρϑ, 
Ρυΐ τόσα ὄνθὴ ἑουθί ἄθῃ ὈΥ ἴανν, ἴῃ (6 ᾿πίεγαβε οὗ ἰδ ροογ (Ὁ. 
443), ἰο γοὸ (Πγουρῇ [ἢ νίποβ ἃ βεοοῃά -ἔπηιθ. Ὑδυ5 (ἢ 6 σ΄εδη- 
ἴΏ98 ΓΘ ΓδροδίθαϊΥ υϑϑὰ 845 8ῃ δρῖί σοπῃργίβοη ἴογ [6 γοιηηδηΐ, 

6. Ησιυ ἐς Εξαι Ξεαγολεά οἱ] Αγρϑΐῃ ὁη6 οὗ [ῃο56 Θχοϊδπγδίϊοηβ 
οὗ ΟΡ. ονϑγ ἰδ πιδρῃϊιαε οὗ ἴῃς αἰδασίεγ! ὙΤΏδ ΟΡδαϊΐδη Ἴἢδγ- 

δεῖίεσ οἵ ἰξ 18 ὑσουσᾷῖ ουξ ποῖ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ἃ γεΐδγθηςα ἴο {86 οἴ ογ ἴῃ ν. ὅ 
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Βυΐξ 4530 ὉΥ ἃ οοσῃρδγίϑοῃ τὶ [6. 49, ψἤογα ἴπ 6 σΔΙΓ6Γ δη ἃ ποσὰ 
Ἰορίοϑὶ γεδαϊηρ οἵ (86 οτἷρ. ογδςοὶθ 15 ργεβεσνθάὰ. Ἐβδι 18 ιι96α ἴογ 
Ἑάοπι, ἃ5 [δςοοῦ ἴον ἴϑγδεὶ. ὙΤῊς Εάουοθ5, 0 ΤΟΓΟ γ ΕΓ ΘΔ (ἢ 
8ἃ5 ἃ ΓΟΘΌΪὶ οἱ (μοἱγ γα ο, δα Ὠϊάάδῃ 1 οἷν ἰγθαϑιγοϑ δος. ἴο [86 οἷά 

συβίοπι (15. 45᾽ ΡγΓ. χ΄ 70. 322) ἰῃ βϑοσγοῖ δηὰ ἱπδοἼςοθββίθ]α ρΪδοαβ, ἴῃ 
8865 Παννῃ ἴῃ ἴῃ 6 τοοκ5 (Ὠἱοάογιβ ϑίουϊυβ τοῦ" ὅ). Νοῦῖ 81]] [ῃ 656 
ἅτε τΠ64|---. ΟΌ. ἱπίεγργείβ (ἢ 6 οδίδϑίτσορῃ 85 [86 [18]πγοηΐ οἵ 
[86 οἷά ογδοῖθ δῃὰ ἢδ ρίνοβ ἴῃ 6 Ἔχρδηδίίοῃ πο σομρ] πο η 8 
νυν. δ΄, ὙῈΘ οδίδβίτορῃε 8 ἀπ ἴο ἔοστηαγ ἔγίθπ 8 δηὰ 411165, τηοϑβί 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴδ Ναραίθδῃβ, νυ. 5. ὙΠΘΥ μάνα ἀγένοη ἴῃ 6 Εἀου65 20 
41:6 δογ(ϑν οἵ [ΟἿ σουίγυ, δπὰ οδϑὶ (θη ουΐ οὗ (εἶτ δηοίοηΐ 8685 
οἵ ψῃϊοῦ ἴδ οΥ [Ποηλθεῖν 68 ἴθ ροβϑεββίοῃ.Ἐ Ὑ86 1165 ἀγα οΔ] θὰ ἴῃ 
ΗΘ}. ἐπε ρθη οἵ ἐΞ:) οονεπαπέ, πο ψετα θουπᾷ ἰο (86 Εἀοχηϊεβ ὈΥ 

[ἢ βδογοα ΟΠ 5 οὗ ἃ ἰΓΘΔΥ οὐ οονδηδηΐ, 4130 [86 τγδῃ οἵ ἐκ) ῥέασε, 

ἧ. 6., γονάς. ΤὨΘ βοηΐεηος Τὰγ ἡγἱομάς μαῦυε ἀεοοίυεά ἴδε, ῥγέ- 
υαϊ εὐ ουεν ἐδι66, 15 Δι αἰτιοϑί Ἔοχαςῖ, πουρῇ ποῖ ΠΘΟΘΘΘΑΓΠΥ οοπϑβείουϑ, 
αυοϊδεέοῃ ἔτογα οἱ οὗ [γε ΐδ 8 οστῃ αἶγραϑ (76. 2832; ΟὨΪΥ ἃ ϑγηο- 
ὩΥτῇ ἴογ ἀδοείυοα 15 υϑοὰ ἴῃογο. Ὁ οχαςὶ βἰρηίβοδηοσε οὗ δγευσί οα 
ονεν ἔδιδε 18 ραϊποὰ τοι (86 οοπίοχξ, {ΠΕ ῥγονα θὰ ποὶ 80 ταυςἢ ΕΥ̓ 
ἔογοβ 88 Ὀγ ἰγίοκοσγ. ὙὍὙΠδ Ὀγδοκοίθα πνογάβ ἰπ [Τὰν ἐμαὶ εαῇ ἐν 
ὑγεαά, ΑΚΝ., ἈΝ., δηὰ [ἐὲ6 πιόη ο7] ἐδ δγεαά, ΑΝ.Ὦ, ἀγα ποῖ ἰῃ (ἢ 6 

Ηδῦ. 1 οοὕτεοῖυ ϑυρρ] ]οὦ (ἢ6 πιοδηΐηρ 18 ΟἰθΓ ἔγοτα 8. 41, 
ΜΒ ΟΓΟ 21:6 γνχπηᾶη οὗ ἐπ σονεμαη 18 ῬᾶτᾺ]]. ἰο λέ ἐμαέ εαἰς ἐζ) δγεαά. 
Ἐδάηνρ Ὀγοδά στ ἃ ϑειϊΐα πηθδηΐ δηΐογίησ ἰηΐο [6] ον βῃἷρ ἢ 
Ὠΐπι, ἃ οσυιβίομι 5{1] ργονδίθηΐ ἴῃ (ἢ 6 Ὀγοδα δηά 8411 οονθθδηῖ. Βυϊ 
[ἢς ἰεχί 15 ηοὶ σεγσίδίη. ΤῊΣ ποσζαά ἰγδηϑαίθα ἐζ}) δγεαά ἰβ Ἀοὶ ᾧ, δῃά 
ΠΊΔΥ ἰΠαγοίογα ὃ6 ἃ νατίδηΐ οὗ ἐγ ῥεξαζέ; τι6} οἵ ἐᾷ) ῥέασε τ ριϑη οὗ 

ἐμ δγεαά. αὶ ἰΐ 15 ογῈ ὑΡσοῦδ ]6 (ἢδί 1 βΒῃου]ά 6 διηδηἀδά γεγν 

ΦΎΠΕ δγει ἄγος ττοσάδ οὗ ν. Ἶ δῖὸ σδραῦϊε οἵ βενεσαῖ ἰηἰεγργοϊδιίουβ. [ζϊ,, (8 6Υ τεδὰ ωκίο {86 
δογάεν καυε (δεν :ομὶ ἰβεε. ΤΉ τῶδν σροδὴ (1:) ἐΐον ἄσνε δγοικῖς ἐδδε ΟΝ ἐδ τῦαγ, ευεν ἰο ἐδ 6 
δογάεν͵ ἈΝ.., τ ἢ ὯΔ5 Ὀδεη νασίουϑὶν εχρίαἰποε 85 τισδηΐηρ εἰπεῖ ἴδδι ἴπς Δ11168 δοοοτιρδηϊο 

ὃς Ε“οιίίοα ἴο (Ὡς οτος ἰο ἰεᾶνε ἴδεπὶι ἴδετε αἱ (6 τοσεν οὗ ἐμεῖς ἐῃοσηΐοβ, οἵ ἰο δἴίαςκ δηὰ 
Ῥἰυρδεν (λοπὶ ἴῃεγεο; οἵ ἴθδὲ ἴμεν ἐβοογῖοα ἴδε δι θα βδδάου οὗ κίοσι ροϊ τεῖν ἴο (πὸ θογάες νῖτι- 
ουἱ, Βονενεσ, σίνίης [τ αἰὰ., Οἵ ἰΐϊ τ ΔΥ πιοδῃ (2) ἐδ... ἄσυε Ξεμὲ ἰἦδ:δε ατυαν, ἰ. ε., ἴμ6 ἙάΔοτη- 
ἰδ δυσί νοβ το οαπις ἴο δὰ τείυχε νυ ἢ (δεῖν ἔστε. Οὐ ἐϊχοδῦ τρεδὰ (3) δεν δανε ἀγένεν 
ἐδεε ομέ, ευεμ ἰο {πὸ δογάεγ, ἘΝ. ἰ. ε., ἰῃς ἘΖοπιίῖεα βανε ὑθεοὴ ἀγίνθῃ ἴο ἴδε Ὀοτάύος οἱ {δεῖν 
Ἰδηὰ Ὦγ τοῖν ἔοτπιεσ ἔσο β δὰ 81}|}55ὅ. Οἱ ἰὰς ᾿δοΙς [ἢ 5 ἰΔϑὲ ἰπἰετῳσεϊδίου ἰ5 ἰς Ὀεβὶ. ἷὶ 
5 ἴτυς ἴδδιὲ ἴἰς Ηδεῦ. ποτὰ ἔος ἀνγένήπεξ ομί ἰδ τοὶ 85 βίγοῃᾳΚ 85 γε βῃουἃ ἐχροςῖ, Ὀυ1 ἴῃς πολ κοτ 
νοτὰ τὸβ ὑγοῦ. υποὰ πίῃ ἰμἰεητίοω, θδοδυβςε ἔἰα ἔο]}. δῆονβ ἰμδὲ Ἐκίοση 8 [8}} 'πδϑ Ὡοϊ 50 σωυςἢ 

ἅἄυς ἴο ἔἴοτοε 85 ἴο ἰγοδεΐοσγ. 
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5 ΠΕ 80 88 ἰο γοδά, ἰο ἀΐδοοηιβέ ἐμθε ἐμδγ κανε κερί ἰαγὶπρ σμαγες, 
ἰΠΡρίπρ ἴῃ 66 ὕΡ ἀῃὰ Ὀπηρίην [μ 66 ἴο [41]. ὍΠα ἴδη86 Ἔχργεβ5868 ἴῃ 8 
ςομΠπηιιοα οΥ τεϊϊεγαιθα δοῦοῃ ἴῃ ἴῃς ραϑίέ. ΤΠ ἰΓδΔη 5] Δ 9 σηαγέ 
(ΕΝ.), ἰδουρῇ ποῖ δἰἰορείδεγ σεγίδίῃη, 15 δἴζεγ 811 [ἢ 6 ταοϑί ρσοῦδθῖβ. 

5668 ἴοχί. ἢ. ὕὕμαεον 66 1ἰβ ποῖ Ιἀϊοτηδς δπὰ ἰμογείοσε (ἢ 6 οοῃϑο- 
Ὠδηΐβ 5ῃ014 με αἰ ΘΓΘΠΠΥ ρΡοϊηϊοα δηὰ αἰνϊἀοα, απ ἐλοι τυαϑί ἀ15- 
᾽παγε, 7ον ἐλιεγε τυας πὸ μπάεγοίαμαέηρ τη ἰμεε. ΤὮΘ ἴοχὶ γοδάβ ἐπ 

μῆρε, Ὀὰχ1 τηυϑί ἢᾶνα ογῖρ. θθθῃ ἐπ ἐλδε, Ὀδοδυβα ἴΠ6 λα Ρ6Γ5. 15 υϑϑά 
(γουρδουί (ἢ 6 νοῦϑθ. ΤὨ15 εἶδιι56 15 οὔτ θα ΟΥ̓ ΒΟΠ16 88 ἃ ΤΙηΔΓΡ. 

μοῖρ, ἂηά ἰγδηβϑροββά ἱηίο ν. ὃ ΌΥ οἴβεγβ. ἢ οἰδὶ 5 οἵ (μ6 (τἱοκοῦγ 
ΔΓ6 ποΐ ρίνθη. 

γν. 8-9. 1: ποί ἰμιὲξς ἐπ 7εἰξβίριομξ οὐὁἨὨ ἐμ:6 ῥγοῤῥμέου τυλοῖ; καά 
ἀεοαγεά ἐμαὶ γαδηυεῖ, τυοιά ἰαζε αἰτυαγ Ἑάονι᾽ 5 ευἱδάοηι ἐπ ΟΥ̓ 

[0 ἀοείγου πον μἰογὶν ἢ 

Το ἰα58ὶ οἴδυβϑ6, δέοσιμ56 ἐδέγα ιυα5 πο ὠμαεγοίαπαΐηρ ἐπ ἐμδε, ἈΔ5 τα- 

τηϊηἀεοά ΟΌ. οὗ ἴῃς οἱάδγ οσγβοϊθ. Ἡδά ἴξ ποὶ βαϊὰ 1υ81 (18, (δὶ Υ̓δοὮ 

νουἹὰ 5(υ} ἰγ, δὲ ἴὰς ἔπης οἵ [6 ᾿τπηρεηάΐηρ οαἰ ΔΒ ΟΡΒΟ, 4]1} ἴῃ τσῖβε πθη 

οὗ Εάοσω, 8ο ἰξαϊ ποὴς πουἱὰ 6 δϊ]6 ἴο ἀδνίϑε ἃ πιθϑηβ8 οὗ Ἂἀδ νοσϑηςα 

δΔηα ΘΥΟΣΥ 5ίηρὶε Ἑάουλδ μου ρμουιϑῃ Ὑα68, [ΠΟΥ Μασ ἴο ΡῈ ἀ6- 
βίσογεά Ἄσοταρίεἰεὶν δηά, ἱπάδεά, ΠΥ ομρἣὲ ἴο ΡῈ Ὀδοδυϑβε οὗ τπεἷσ οσγαεὶ 

Ὀεδανίουσ ἰονασγὰ (πεῖς Ὁσοῖμεσ πδίίοη Τυἀδῃ δὲ ἴῃς της οὗ μεσ ἀΪ5- 

{τε585. Οἡ [6 δ Π6 ΠΕ} }Π} οὗ [656 ν σβα5, 566 Ὁ. 26. 

8. ΤῊ ἄδοζοα οὗ Υδηνθῇ 15 ἰπἰγοάπορα ἰπῃ ἃ τῃδίογιοδὶ [ἀϑῃϊοη, 
[π|., ας ἡ ποΐ ἐπ ἐμαξ ἀαγ 7---5Ξα1ὰ [ἢ οΪά ογδς]6---ἰλαξ 1] τυομά ἀ6- 

δίγογ τυϊδάονε ὕγογι Εάοηι. Τῆς ΗδΌ. ἢδ5 τοΐδό πη Ὀὰΐ [ἢ 6 ΡΔΓΔ4]]. 
απὰ μρπάεγείαπαμερ ἤγοηι Μί|. ἔξαις βυρρεδῖβ (ἢ 6 τοδαϊηρ τυδα0η1. 
ΤὮΪ5 ΡΓΘΘΌΡΡοΟΘΟ9 ἃ 5ΠΡῃῖοΓ ομδῆσο (δὴ (6 «αἰϊεγμδῖθ 5ιρ- 

βεϑίοῃ ψ]οἢ σμδηρεβ μημαἀεγοίαμΐηρ ἴο τ’θη οὐὗἨ ππάεγείαμαίπρ, 
(Βουρῃ (ἢ τηδδηϊηρ 15 (6 5826. 5᾽}}11ΔΓ ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΡΎ 18 Δρρ] θὰ 
ἴο Τυάδἢ ἰῃ 15. 20" 50 ἰῃδι 1 1β ποΐ ρϑγῃ:5510]6 ἴο ἄγριια ΟὨ]Ὺ ἔγοτ 
{15 [Πδἱ Εἥοτη γγὰ5 ἴδηι ἴοσ ΠῈΓ 86 θη. 7μα 4αΥ 15 Ὦ6ΓΕ ηοΐ 
(86 ἀδΔΥ οὗ υπΐνογβαὶ ᾿πἀρτησηί, 85 ἴῃ ν. 5, Ραΐ οὗ ΕἀοΙ,᾽5 Ἰυάρσηχεηΐ. 
Μι. Εξαμ 15 ϑοὰ ΟὨΪΥ ἴῃ ΟΡ. ὅ- "- 15. 5. Ὡ50 4} 11 ἰ8 ΜΊ. δεῖγ.--- 
9. .0 ἐπα ἐμγ μέγοος, Ο Τοριαη, σπομά δὲ ἀϊσναγεά. Τ ποῖ τρογεῖγ 
ἃ 5004] ογγοῦ, (ῃ6 βδυάάφῃ σἤδηρε ἴο ἴμ6 ἀΐγοςί δα ἄγοθϑβ 15 ἀπε ἴο ἡ 

ΟΡ. πιδῆηογ οὗ ΠΠΘΆΗΣ; ΤἼΒ οἷά6γ ογᾶοθα βθθπ5 ἰο ἢᾶνε ἀϑϑᾶ 
[Π6 24 ρεῖ8., σ΄. [6. 4ο0ῖ. Βυΐ ΟΡ. μά δαἀάτγεΞρϑοα Εχοιη [ἢγουφσβουΐ 
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δηὰ 80 8 Πδίυγα!ν [4115 ἱπίο ἴῃ ἀἴγεοὶ δά ἀγθββ θγθ, σῇογο πα ἀοοβ 
ποῖ αυοῖΐα νΕΓΥ ᾿Π εχ! ]γ. Ου Το», ο΄. Αμλ. εἶδ. Τὶ νὰ 8 ἃ πογσίβοσῃ 
αἀἰβιγςί οὗ Εάομι (ΕΖ. 255). Βαϊ ποιῃηΐηρ οδηὴ ΡῈ ἀδάιποσα ἔτομι 118 
ΠΟΓΙΒΕΣΙΥ 5ἰζυδίίοη ἴῃ γοργά ἰο (86 ἀϊγοςῦοῃ ἔγομι Ὡς [ἢ 6 δἰίδοῖ- 
ἴπρ ΘΠ 6Π1165 ΟΔΠ16, ἴογ 1 βἰδπά 5 ἢδγα ἴογ Εάοσῃ ἴῃ ρεησσαὶ (ζ΄. 76. 

407), ἐλε μέγοες οἵ Εάοηι, ἀπὰ 15 υϑοὰ ἤθγα θθἼδυϑα 1ἴ τγὰ8 οοῃπίδϊ πο 
ἴῃ [86 οἰ ογδεῖε (σ΄. ]6. “907. Νοβοάγν ψ1}} ἀοίοηὰ [Π σου Υ δηά 
[86 γεσμἶ Μ11 6 [ῃ6 ἰοἰ4] ἀοϑίγιςοη οἱ Εάοτῃ. ΤῊ5 15 ἀδβοσθοᾶ 

ἃ8 Ὑδῆνεἢ᾽ 5 ῥμγῥοδα ἴῃ τοίην 1 6πὶ οὗ {Πεἰγ τϊϑάοτῃ δηὰ ναίουτ, 

ἐμ ογάσν ἐπα συοεγγδοαγ ηερἢ δὲ ομὲ οὔ ὕγοηι Μ|. Εσαμ. ΜΒγ οἱαμρίμεῦ 
8 Ἰοϊποά ὃγ δ, Ὦ δῃὰ πηδηγ 8. οἶδγβ ἰο (86 ποχί νοσβα. Βαϊ (15 
Εἶνεβ δῇ ἰηΓογοσ Του ἱπδίίοη, (ἢ 6 5ἰΓοσροῦ τψοσὰ ρῥγεσθάϊηρ [86 
ΜΘΆΚΟΙ. [Ιἰ γσοῦβ νγ6}} νἱἢ ν. ἢ, ἀπά (86 τηοίτα [νου (ἢ 158. 

10-11. Τὸν μανε γνἱολῖν ἀφεεγυεά {᾿ς ἰεγγίδίς ῥμηὶσιποη, δὲ- 
εαμ5ε οὗ ἐπεὶ ὄγμίαὶ δεμαυϊομ ἰοιυαγά ἰδεῖ ὁγοίλεν παϊέομ ὕμάακ 

(ν. 12) αἱ ἐδ τις τυλδη 7 εγμδαίεηι τυας ἰαξεη ὃν {Π|6 δαγδαγίαης (ν. ἴδ). 
10. Βεκαιδε οὐ ἐπ  νἱοίεηοο ἄορ ἰο ἐδ ὅγοίλιοῦ 7αοοῦ. Ἑάοπι δηὰ 

15τ86] τσεγα ὑγοίμοσ Ὡδοἢ5 δηα Πονοῦ ἴογροῖ {Ποῖγ Κἰηβῃρ. Ο(.. Ὁι.. 

237. Υεῖ (Βεγ οἴΐζεοη ἰουρῃί δας οἰδεῖ τ Ποῖ, το θη 11655 Βαιγοά. 
(. Δπι. εἶδ. ὙΠΟ πᾶιηο ]σαοοῦ ταίοτβ Πεγα, 85 [ο. 45 σογγθοῦν ἴη- 
ἰεγρσγείβ, ἰο Τὐδῇ; 1ἰ 15 υϑοά ἴο 58εἰ ἰῃηΐίο 5ῆδγρ σεϊϊεῖ 86 ἢείπουβ 
οΒαγδςίεγ οἱ Εἀοιηβ ρυ τ; ἢ 6 ᾿πΒ]ςιοα ν]ο δῆς οἱ ἢ15 ὀγοίμεν!] ἘρΥ 

(815 γθᾶϑοῃ σἤαηιο οουεῦς ἐμοε αμὰ ἐποι 5καϊ δὲ ομὲ οἵ 7ζογευνεγ 3 ΑἹ] 

ὮΟΡΘ οἵ ἃ βηδ] τοϑιογαίίοη 15 Ἔἐχοθὰ.--- -11. Ἐσοιι 5 δοίβ οἵ νἱο- 
Ιεθοα εγα οοπηη δα αἱ (ἢ 6 ἢπ|6 οἱ [86 σδρίυγα οὗ [6γιιβ4] Θαλ ΌΥ (ἢ 6 

ΓΒ] ἀδδῃβ ἰῃ ςϑ6 8Β.ς., τυΐφη βου οἰοοάσ5 ὃγ, οἵ αἰοοί, νἰδουΐ Βεῖρ- 
ἱηρ [ἢγ Ὀγοίΐδοσ, εὐΐερ (30 4 τεδα5) οἰγαμρογς οαγγίδα σιυαν Μὲ5 (ὃ. 6., 
ἢϊ5 Ὀγοῖδεῦ [80005) ζογοῖδ οὐ σμδείαμοε. ΤΣ ΗδΌ. ᾿τγοσὰ ΤΠΔΥ πλθδῃ 

Εἰ ΠΟΥ ζογοῖς (85. «ο]]., ΑΚν., ἘΝ.) ογ τωδείαποσ, πθα τ (ΕΝ... 

ΤὨΘ [ΟΥΠΊΟΓ 5 ἱάνουγοα ὈΥ [86 υβᾶρα οἱ [6 νΌ. ψὩ]ςοἢ 5 ἐπ ρὶογοά 
ψ 1ἴ, ἴον ἰξ πλθδ 8 ἐο ἑακά ΟΥ σα ατυαγ, σαρέδυε, ἀιιὰ 15 υϑοαά οἵ 

νην Βεΐηρ8, θῇ ΟΥ δηΪπηαῖ5. ΤῊ ]δἰίογ ἰ5 ἱανουγοά ὃγ ν. 5, Βαυΐ 
[86 σοπμπυδοη απ ζογοίρηιογς ἐμπζογεά ᾿ξ ραΐος απὰ σαςί {16 ἰοΐ 

οὐεν .]εγμδαΐθηι ἰο Δρρογίοιῃ διηοὴρ ἰμοπλβοῖνοβ ἴῃ 6 σαρῦνοϑβ δηὰ 86 
᾿ ΒΟΟΙΥ, τηδῖκοβ ἴῃ 6 οἶδιιδα ἰἱπ εἰ ΠΥ ἰγδη 8: δίῃ ΔΡΡΘΑΣ Ὀγεπγδίαγα. 

Ννε τοδά, [μεγείογο, τ ἃ 5!Π1ρῃϊ δπχεπἀδίοῃ, τυλϑη σίγα ρεῦς ὅγοξο 

ἄστυ»: "μὲς δαγ, απἀ---80 Ἦδ φομ πυι68--  ογοίρηιονς ερμεγεα ᾿ις ξαίε απά 
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οαϑὶ ἰοίς οὐεν .εγμδαίφηι (υ. 1.). ὙΠ οαϑαπῃρ οὗ [86 ἰοΐ νψᾶ5 ἃ γεϊ ἷς- 
ἰου5 Γὰηοοῃ, [6 ἀοἰἐγ Βεΐηρ βυρροβϑά ἴἰο ἀΐγεςῖ ἴ ε ουξοοτηδ. 

122-14. 160. Ηῆοιν πιαϊοίομς απά ογμοὶ Εάορι τυας αὐ ἐ[αΐ ἐΐγιδ 
δοιυαγά πὴ δγοίεγ7 2} Αι, δμξ ποῖ υεηρόαμος ας οοηιθ, ἄς Πα γεέ- 

οεἰυεά ᾿ὲς ἀμ γοσοηιῤέηδε 

ΟὉ.᾽ 5 ἰηἴδηβε ἔδεϊϊηρ ἴσον ἴῃς ἀεβοσιρίοη οὗ Εδοτλ 5 δε βανίουγ ἰηῖο 
[δε ἴογτλ οὗ ἱτανβ. ὙΒΟΥ ἀο ποῖ τείεσ ἴο ἴδε ἔυϊ. Ὀὰϊ ἴο [πε ραϑὲ πὶ ἢ 
ἰδς νἱνὰ ἱπηαρίπαθοη οὗ [86 ρσορβεῖ οοῃΐαστεβ υρ. ὦ ρεγοεϊνεα 115, ἔοσ 
ἴϊ Ἰοϊηεδὰ νν. 12:0... ἴτε ν ἴο ν. 11 85 δα αϊοηδὶ ἀθϑοσρίοη ΌΥ οὐϊ της 
ἴδε περδῦνος. Βυῖ! πουἹὰ δ ἃ ταϊϑίδῖκο τὸ ᾿ἱπέεσ, 88, 6. ρ., δῖαν. ἀοαβ, [ῃδιὶ 

ἴδε οὐχ. Ηεὃ. ἀϊὰ ποῖ οοηἰαΐπ ἴπε. ὙΠΟΓΙΟ 15 ΠΟ Ἐχρ δηδἝοη ἴοτς (Πεὶγ 
ἰαῖεσ ἱπποάἀμυοϊίοη, 116 [Ποῖγ οὐ βϑίοη σδὴ ΘΑ 5 ὈᾺ δοοουηίεα ζοσ. 
Μοσθονεσ, ψὮ1|6 [86 οὔϑϑίοη ὑσοάυοθβ δὴ δϑϑίεσ ἰεχὶ δηᾶ ἴῃ γζεπογαὶ 
εἰνεβ8 ἴῃ οοττεςὶ τηθδηΐϊηρ, 1 ἀο65 ΔΎΎΔΥ Ὑ11} ἴῃ6 ΡΟΓβοΟδὶ, δηχίουβ 6]6- 
τηδηΐ ΜὮ]ΟὮ 15 80 Οἰθασὶν σοηυΐηα. 

1. ΜΕ τελὰβ ρίοαί ποί ουεν ἐξ αν οἵ 1: ὑγοίλμεγ, ἐπε ἀαν οἵἉ ̓ ς 
φιϊοογίμμπε, αὶ ἰξ 15 θεϊίογ ἰο γοδὰ τὴ ἃ βρῆ ϊ οπηθηἀδἤοῃ ας α 

δαγδαγίαη ἰλϑιθδα οἱ ἐΐξ ἀαγ οἵὗὨ μὲ5 πιϊδγογίμης. '"ΓῊΪ5 Ὀστίηρβ 1ἢ ἴῃ 

ἀϊγεςξ τεϊδοη τ] (ἢ 6 ρῥγεοθάϊηρς (υ. ὁ). ΤὨς ὈΠεῖ βοηίθηςθϑ δηά 
186 51» ναγοα γοροἄοη οἵ ἐΐς ἀ4αγ οὗ μὲς οαἰαηεΐν (σ΄. ἘΖ. 3..Ὁ 
ΔΓΘ ΝΕ εεςῦνο. ὙΠ βῃογί ψαγηΐηρβ ρίνα ἃ νἱνὰ ρῥἱοίυγα οἵ 
Ἑάοιη5 Ὀεμανίουῦ δὲ (ἢ6 {ἰπ|6 οἵ [6γ13816π|᾿8 1411. ὙΏΘΥ ρίοαϊεά 
ον ἐμεῖς οσσῃ Ὀτοίδεσ, γεϊοϊοοά τ τη δ] οἷοι ἸΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΥ Ὠ18 ἀ15- 
δϑίοσ, »βαάδ (ῃεἱγ νιομ}5 ἰαγρε πἰϊῃ Ἰδυσῃΐοῦ δπὰ ἰδυηΐϑ (ΕΖ. 3 ςἰδ- 15). 
--18. ΤΒΟΥ εμέογεά ἐπίο ἐΐδ γαΐε οἱ 76γιβαίομι, δεμαυεά ευἰοξοαϊν 
(τ΄. ἰοχῖ. μ.) δῃηὰ οἰγείοἠμεά ομί ἐπεὶγ μαμὰ ἰο ἐΐδ τυρα ἶ, Ἰοοῦπρ διὰ 

ΡΙυμάεπηρ.--14. ΤῊΣ οἰοοά αἱ ἐἶ6 ὕγεαοσδές, οὐ, Ὀδίζεγ, αὐ ἐμ ῥαγί- 
ἡπρ5 οἵ ἐδ τυαγς, ψϊσςἢ (Π6Υ Κησδν πιὰ οἢ Ὀείζεγ ἴδῃ ἴῃ 6 ΒΑΡγ]οηΐ- 

8η8 ((41.), ἐο ομὲ ἄοιυη ἴῃ “μερήέυες οὐ ἰΓεδοῃ γοῦ]γ ἰο ἀεἰένον ἐδδηι 
ΟΦ ἴο (δεἰγ τθγο 1655 οποπΐθβ. Βυΐ ποῦοαΥ οδη ἀο 5ιιςἢ [Ὠϊπρ8 
ἢ ἱπηρυ πη γ, ἴοσ ἴο ἴΠ6 ΓΘ ]5} Ρσορ. ἴΠ 6 νου] 15 σοηίτο θα ὈΥῪ 

ἃ τἱρῃίοουβ σοά.---160. ΤὮδ τεαυϊία] ἢ45 οοτηε ας ἐζοι παϑὲ ἀ0η6, ἐδ 
ἡ ἄομ ἰο ἐδθε, ἐμὴν γεοορεῥεόηδε γοίμγη5 οἡ ἐἶηε οὐυσπ μοαὦ) ΤὨς 

ἱτηρί. τεΐοσβ ἴο ψῇδὶ Β85 [5 θθθη Ὠαρρθηΐης. (΄. 76. ςοἶδ- 33 πὴ 
ν. Ὁ. 70. ,“΄- 7 ([Δ. 32 νἱ ν. "58, 
ΤΠ6 Αρρϑῃὰάϊχ (νν. 55. 15:21) ΒγΠηρ5 [86 τηδββαρο οὗ ΟΡ. ἰηίο ἴΠ6 

ἰΔτσοῦ σοηΠ ΘΟ ἴοῃ οὗ ἴΠ6 ἀδγ οἱ δηνεῖ, ν ΐοῇ ψ1}}} θα ἃ ἀδγ οἵ 
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Ἰυάρστηεηΐ ἴον (6 πδομϑβ δῃηὰ 6ϑ8ρ. ίοσ Εάοῃ, Ὀυΐ οὗ {ΓΤ Ρἢ ἴοι 
(ἢς εν. 

Π| 88 στοότῃ ουὖ οὗ 8ηὴ δητεϊν αἰ ογοηςϊ Ὠἰδίοσιςαὶ βυδοη. Ἑάοπι, 
ΟΙοβασ ῃεϊβθουγ ἴο Τυἀ8} [ὨΔη ἐνεσ, μδὰ ποὶ σεαϑεὰ δίϊπρ οὐ δμπουΐης 
7υάδ. Βυὶ τ ογε 85 ὨΟ βΐζῃ οἵ στεάγεβξβ. Τῆς Ναβρδίοδη ἱμηναβίοη δά 
Ἰοῃς Ὀδδη ἃ ἰδίην οὗ [δες ραϑβῖ, δῃὰ δὶ 1π6 ἔπιε οὗ ἴῃς τίϊεσ ποτα 83 ἢο- 
ὙΏΕΓΟ 8 τηονοτηδηὶ ἴῃδἱ ταϊσῃϊ βεοτ ἴο Ὀ6 αἀϊτεςιεα αραϊησὶ Εάοτη. Απὰ 

80 δα οουὰ ΟὨΪΥ Βορς ἴογ (δε ἀδὺ οὗ Ὑδῆνε᾽β Ἰυἀσηχεηξ οὐ 4}} ἡδίϊοηβ, 
οὗ ψ Ὡς ἴδε ᾿υάρτηηεηῖϊ οὗ Εἄοτι νγὰ8 ἴο Ὀς ἃ ρασῖ.0 Απά 858 δε ἰοηρεὰ νι 
γεδσζηΐην Ὀβϑβϑίοη ἴῃς ρστεδὶ ορε Ὀδοδη16 ἃ ΠΟΣΙΔΙΠΥ ἴῃ Εἰτα ἴμαὶ ὙΠ 5 
ΟΔΥ ν8 Ποᾶσ δὲ Ὠδηά. 

νν.1δ4 16-18. Τῆε ἀαγ οἵ γαΐηυεῖ ἐς αἱ μαμὰ τυἱδη αἱ ἰΐδ πα- 
ἐΐοης τισί ἀγίπξ 6 ἐμ οἵ κεἰς ὕμεγγ. Τῆς ες ἱπάοοά πϑεοά ποί δὲ 

αὐγαϊά, 70γ ἐμδν κανε αἰγεσαγ γεοείυεά ἐμεῖγ ῥμηπσίηθηὶ, ἀπά ἐποδε 
οἵ ἐμοηι ἐμαὶ κάνε ἐεοαῤεά «ἐμαὶ! ἀιυεῖ οπ ΜῬι. Ζίοπ ιυϑδπομ 7667 οἵἉ 
ευεῦ ἀραῖὶπ δεὶπρ ἀγίνεον ομἱ ὃγ ζογεῖὶρηπ ἱπυαάεγε. ΟἈ {16 ςομέγαγγ, 
ἐμον εὐὴϊ! ἀγέυε ομἱ ἐμοσα παδίοης ἐμαὶ καά ἀδῥοΞσοεδεοά ἰποηι αἀμά 
γηγε ἐδῤ. Ἑάοηι, τυλμίοῖς 7αοοῦ απὰ ..05 6}, αοο. ἰο Υαλιυεδ"5 ἄδογεε, 

101} οοηε ῥίοἰοἶγν ἀφείγογ. 

1δα. 45 (ἢ ἰαχῖ πον βίδη 5 (86 ἰβουρῃϊ οὗ (6 ΠαΑγΠ 655 οἵ [Π 6 
ἄδγ οἵ Υδηνθῆῃ ἢ 118 συν τουδὶ οὗ ψ]οκοάμποββ (σ΄. 7ο. τἷδ ,25) 
βῃου ἃ ἢανα γϑϑίσαϊη θὰ Εάομλ ἔγοπι 115 γε] θομανίουγ δἱ (86 {{π|6 
οὗ 7 γιιβα ] θπλ᾽ 8 1411, Βυϊῖ [Π18 σοῃ πο οι 18 δοοοηάδγγ. Ν. 155 ἀο65 
ποΐ Ὀοΐοπρ τὴ (ἢ 6 ργθοθάϊπρ Βαϊ τί νν. 19 Ζ-. 1 ἀρρϑᾶγβ ἰο δ 
8 οἷ. Πππὶς Ὀοίνγθοη νν. 15. "Ὁ δηᾷ νν. 16 5. - 16, ΤῊΣ 765 δΓβ 
ΠΟ δα ἀγθϑϑθαὰ, πὸ ἰοηροῦ ἴπΠ6 Ἐδογηϊθβ. ΚῪΡ α5 γὲ κανε ἀγωμξ 

“05, γ») ποῖὶγ πιομη!αΐπ. ΤὮΘ βρθᾶϊκογ 15 Ὑδημνοῆῃ. ὙΠ6 σὔδηρα 

οὗ δά άγθ88 15 ἱπαϊοδίθα οὐ]γ ὈΥ ἴΠ 6 86 οὗ [86 λὰ Ρ61Γ8. Ρ]. δῃὰ 15 830 
Δργαρί (Βαΐ πδην, ἔγοτα ἴῃ 6 δδγθϑί ἢ πλ658 οα, να ον οοϊκ θα ΟΣ 
ἀεηϊοὰ (ἢ 6 οὔδηρα δ᾽ἱορείδεσ, ζ΄. ὦ. ΤΟΥ ἱπίοεγργοὶ [6 ἀτγηκίην 

ου Μίι. Ζίοῃ ΟΥ̓ ἴῃς οσγουϑίηρ δηά τονε] την οὗ (Π6 ΕΔοπ65 ἰῃ 
76 541] 6 δέζογ (ἢ ρυπά ἐπηρ οὗ [86 ὨοΙγ εἰϊγ. Βαϊ (Πδί (85 σΔη- 
ηοΐ 6 {Π6 τηϑδηϊηρ 15 Ο]ΘὰΓ ἔγοιῃ (ἢ 6 [01]. ΓΟ 50 5 λαὶ αἱ {14 πα- 
ἐΐοπς ἀγίμ ΔῈ ΟἾΪΥῪ ΓΕΙΕΓ ἴο (ῃ 6 ἀτηΚιηρ οἱ (86 οὺὑρ οἵ Ὑδινγ ἢ 8 
ψταῖ. [Ιἰ 15 [86 5.ΠΠἸΚίηρ θρσυγα ἀογνοα ἔγομλ (ἢ 6 νἱβίοῃ οἱ 76Γ6- 
τΐδἢ (ἢ. 25), ΣΟ ϑυγθ 1565 (86 τε τ ] 6 ΡΒ: ϑῃτηθηΐ ἱπθιοιοα 
Όγ Υδηνθῃ. (Οὔ. α130 6. 4οἷΣ, Τῆς δργυρί οἤδηρο οἵ δά ἀγεβ5 νουἹὰ 
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Ὀδα οὈνϊεἰοΐ, 1 νὰ ἰσδηϑ᾽αϊθα τ ἢ ἃ νΟΓῪ 5 σης σἤδησα, ΡῸΓ 85 »"} 
Ῥεορίε ὮᾶνῈ ἀσγυηῖς ὉΡΟῚ ΠΥ ΠΟΙΥ πιουηίαίη. Βυϊΐ ρετθδρ8 [815 15 
Ποῖ ΠΘΟΟΒΒΔΓΥ. ΤὨΘ 768 ἢᾶνα ΔΙΓΕΔΟΥ ἀγυηκ [86 συρ οἱ Ὑδν ἢ 8 
ἴυγγ, οἡ ἴΠ6 στοδί Ἰυάρτηοηΐ ἀδγ αἱ ἐπε παίέομο 5μα] ἀγίπᾷ. 115 
βίσδηρο ἴδαιὶ (ΠΟΥ δγὰ ἴο ἀσίηκ οομέμαϊν, ἴοσ (Π6γα πηυβὶ "6 8ῃ δπὰ 

οὗ (6 ἀτηἰκίηρ, τἤση [ΠΟΥ δᾶνα [4]1|6ἢ ἰπίο 8 ΠΘΑΝΥ 5ίαροῦ δηὰ 
ΓΕ ας ἐπομρὴ ἐμϑν παά πο ὅδε. 11 οτἷᾳ., [86 υτζεγ ἱπιεη δα ρῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴο Ἔχργεβϑ8 [86 οομηυδά ρυῃίϑῃτηοηΐ οἱ [86 ΠΑ ΠΟ. 5 τ ἢ (86 
Πρ] ]ςδοηι “(δδὲ (86 ἔτ Πανοῦ Ρά 8568 ἔσο (86 Βοδίμθη ἰο [Δ ἢ 
(15. ςτῦ. 3)» (Η1.,, οὐ, Ὀδέίεσ, ἐπι 411 [6 παιίίοῃβ ευώλομέ ἐχοεῤίίοη 

584}} ἀγῖηκ (ΕὨγ.). Βαυϊΐ (ῃς ποσὰ 15 ἰεχί ΠΟ ΔΙΠΥ ποῖ αυΐία οογίδίη, 
ὦ τεδάϑ τοΐπε, τὴν ΗδΌ. π185. γοδα γομημά αδομέ (σ΄. Ζε. τη; δπὰ 
ΤΊΔΩΥ 50 οἶδ ἢᾶνο ζο]ονγοὰ [ἢ 6 Ομ οΥ ἴῃς οἴμεγσ. Βυΐ 1 15 ροῖ- 
8408 πῖογα Ἰκοὶν (δι (Π6 ἰοχὲ γοδὰ οὐ ρΊηΔ}}γ εἰμ ον π’Κ 7μνγ (σ΄. 70. 
62) ογ ἐδε ομῤ ὕγοηι πῖν καπά. 866 οτῖϊ. ἢ. 4πῶ ἐλον 5γαἱ δό φιυαϊ- 
ἰοιυοὰά μῤ, ῬεΥΙΒἢ οΥ (δος. ἰο Ἶ 6.8 διηδη δίῃ) γϑεὶ, σίαρρεγ (σί. 
1,4. 453), απά ἐΐδν 51α}} δὲ ας ἱπομρὴ ἰδδν καά ποί δέεη, ἀἰβαρρδαγίησ 
ΤςοΙΡ] εἰεἶγ.---17. ἘὸΡ 7υάδῃ [ῃ6 ἀδγ οὗ Ὑδανεῖ ἢ88 ΠΟ ἰδσσουϑ, 
ἴογ 8586 [88 ΔΙΓΟΔΟῪ ρα5886α ἰβγουρῇ [ἢ6 ρου γἱηρ Ἰυάρτηθηΐ 845 ἃ 
Γαβυϊ οὗ ψ ΓΟ ΟἿΪΥ ἃ γουηηδῃΐ 15 [εἴς στῆο 5841 ἀνν 6}} ἰῃ ΜΙ. Ζίοῃ. 

(΄. 15. 453). ΤΉΪ8 15 ἐλ ἐδοαβέ θη] ΟΔΙΪΥ 80 ΟἹ] θὰ ἰῃ σοπηθο- 
ἄομ ψἱ (6 ἀδγ οὗ γδῆπει, (ἢ 6 ΔΡ51Γ. πουῃ 15 υϑοὰ ἴογ (ἢ 6 ΘΟ ΟΊ. 
ἐξοαῤεά ομές. Απά ἐξ (Μί. Ζίου) «μα! δὲ μοϊδμεδ5, ΟΥἩ ἃ ΒΑ ΟΠ ΔΓΥ, 
ἧ. 6.,) Ἰαν 1 οἾ40]6, 48 70. 47 Οοστθοῖ ἰμίογρσοίβ, σμὰ οἰγαπροῦς σμαὶ 
μοί αραΐπ ῥα55 ἐπγομρῖ; κογ. 8.66 4150 15. ς)ἷ Ζο. οὅ. ΤΒ6 οἰδιι56 15 
ΕιΔΙΛΥ ΔΈ ΟΔΙΪΥ 4 1 Ὸ αὐ κναγά, θυ (18 5]1σῃη ἀμονθηη 688 ἴῃ 8 
Ρᾶβϑαρε [πὸ [18 18 ἢοΐ δηουγσῇ ἴο 5ΕΠ } (ἢ 6 ταὐοςοῃ οὗ (ἢ 6 
οἴδυι86 458 βϑεοοπάδιυ. Ἂπμὰ ἐμδν οἵ ἐδ πομδο οἵ .Σαοοῦ 5}μα]} ῥο55ε55 
(αραϊη) ἐλιεὶγ ῥοδεεδϑίομϑ, ἰὨ Εἰγ ἰογηλοῦ ἰοττίοσγ. ΤῊΪ5 15 (86 γϑδά- 
ἷηρ οἱ Δ τ ΟΝ 18. οοτηπηθηϊθα οἡ ἴῃ νν. Ὁ Ὁ, Βαϊ 1 ἀοαβ ποῖ 
Ἰεδὰ ονογ ἰο ν. ᾿δ 88 (86 τυτῖϊογ οὗ ν. 1 ον ἀοπ γ ἱπίοη δὰ, ἕοσ Β8 
νου Παγαϊν ἰεᾶνα ν. ᾽Ὁ υητεϊαίοα ἴῃ (ἢ6 σομίοχί. ΤὨΪ5 ἰβ ἀοῃ 6 
Ὀγ ἴδε 5 γ ἀἰθδογοηξ νος] 5 οη οὗ (6 γγββ. ψὩ]ςἢ γοδὰ σμά 
ἐμδν οἵ ἐᾷς ποιδε οἵ .]σοοὐ τμαὶ ἀΐδῥοδδεδ5 ἐμὶν ἀὲδῥοδδόδδογς δὰ 
Τ6Δ ΟΥ̓ (ἢ 6 αἰ Θροϑϑεββϑοῦβ 65ρ. (8 ΕΠοΙμ 65 το ἴοοῖς [6 Νόροῦ 
δἴζεγ (86 [4]] οὗ Τἐγυβαίεω. Οὐ ΕΖ. 3 οἷ, σῃοτα ἴῃ 6 Ἑαοπλί65 58γ, 
Τῆσσε ἔυο παϊοης απῷ ἴδε ἔυο σομργίδς ὁλμαὶ δὲ »ῆὴης απὰ τὔὸ 
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τὐὴἱ! ρβοςσόδς τ ([ῃ6 βᾶτα νΌ. 858 Βεγε). ΤῊΪ5 γοδϊηρ οοπηθοΐβ ν. ὃ 
ΜΠ νν. 15. “7, Ὦ16 [Π6 τοδαϊηρς ἐἠιδίν ῥοσδοοοίοης ἰΘΆνο5 Υ. ἢ 50 
εηαγεῖγ υητεϊαιοαὰ (μαι ἱΐ ἱπίοσταρίβ ([ῃ6 ςοπηθοϊΐοη Ὀεΐνοεη ν. Ὁ 
δηὰ ν. ᾽3.--:1:8. ΤὭδη 5841} 15γα οὶ, ποῖ δῃοίβεγ, 80 υἰτευ]ν ἀ 65 ΤΟΥ͂ 
Ἑάοτῃ (δαῖ ποῖ ἃ βἰηψὶς ἘδουἝτε 5841} Ἔβοδρθ. Οὔ. νυ. δ" ἢ. 1ὶ 
βϑαιηθα ΟἿΪΥ 7ι.8ὲ [Παἱ 15γαοὶ] βϑῃουϊά Ὀ6 (6 ἀνεῆσοτ. ΤῊΪ8 τὰ 8 4130 
ἘΖΕΚΙ6Ι 8 Βορε (2ς). Ὑμδῖ οὖν ῥγορῆ. ἰδβουρᾷξ οὗ (8 Ν. δηὰ 5. 
Κἰηρσάοπηβ γεϑροοϊνοϊν 15 οογίδίη ἔγομι νν. ᾿ὅ- ἦ, {{ (Π6Ὺ ἀγὰ Ὀγ Ἀἰπι, 
ἴογ ἴβεσε 6 ἱπίογργείβ ἐΐ ὑομδε οἵ .σοοὗ διὰ ἐΐ6 ἤομδε οἵ .).05 6} 
Όγ (86 6χἹ]65 οὗ [υἀδῃ δηά οἱ [5γταε]. ἘῸσ [6 Βρυγαῦνε ἜΧΡΓ ϑϑίοῃ 
οὗ ϑυγῖ δηὰ ἰοἰδ] ἀδϑβιγυςοῃ, 566 4150 18. ς" το “η" Ζς. τ" Μαὶ. 
4. ὙΒ6 γγιΒπηιὶς 6856 δηὰ ὈΘδΌΥ 85 γ76}1] 85 (86 οἷς ἴομο οὗ 
(ῃεθ6 11ηὴ 68 ἰηαϊςαίς [δαὶ [867 ψεγα δαορίοα ἔσγοπιὶ ϑοπηθ ΘδγΙϊοῦ 
Ῥτορμεί. Τα αιοίδοη-Ῥγαϑα 707 γαλιυεῖ μας εῤοζεμ Ῥοϊηῖβ 

ἴη [86 54π16 ἀγα οη. [π ΔΩΥ ολ586 (ἢ 5 88] οἶδυϑα Ἔχργεβϑαϑ ἰδ 
[86 ῥγοδιςίοῃ 18 ποῖ ΟὨΪν [86 ττίϊοτγ᾽ 5 οὐσῃ ραβϑίοηδία νὴβα ὑυΐ 
ὙΔΏν ἢ 5 Ο ἀθοζδθ, δηὰ 85 βυςἢ οετγίδίη ἰο Ὀ6 {6116 ὰ. 

19-21. ΤΏς βεοοοηὰ 5θοϊοη οἵ [6 δρρϑῃάϊχ ρίνεβ ἃ μἰϑίοσγίςδὶ 
Ἔχρἰδηδίίοη οἵ νν. 7. 15... 17 δά 5ε]ὰ ἰδὲ ([Ώ8 Βουβ6 οὗ 7δοὺρ 
νου] α15ρο858685 81] 118 ἀἰϑροββϑθβϑοσβ. ΤῊΪβ Πλ6Δ}8, 80 ἴΠ696 γ Γβ68 
ἐχρίδίπ, [μὲ 411 [86 οἱ ἰοιυΣΐοσυ ἴῃ 115 1464] Ὀουπάδγγυ 11π65 ν}}} 
δραῖη ᾿ομλθ Ὀδοῖκ ἴο βγτδ9]. Τὴε Νερεῦ, ποῖυ ἐπ ἐμ:6 παπᾶς οἵ 
ἐπε Ἑάἀοηνΐες, 16 δἠμορῤἠοίαϊ, ποῖυ οοομρίεά ὃγ ἐπ Ῥλ  ἐδιήηός, ΜΈ. 
Ἐρλταΐπι, ποιὺ ἐΐι6 ἐεγγίονγ οὐ ἐπ ϑαπιαγίαης, απᾶ Οἠδαά ευλίοῖ, ἐδ 

ποῖ Ανωποημ οι, αἱ! 5μαὶ δείομρ μος τιογε ἰο 1:γαεὶ (ν. ἢ). ον 
ἐδ εχίϊος τὐὴδ! οοηις δαοῖς αμᾶ γεσομφμεν ἐΐ 6 ἰαπά. Τῆς 1ςγαοϊ ἢ 
ἐχίίες τὐὴῦἱ σον ἐπι δὴγ ἰογγ ΟὟ α5 ζαΥ ποι ας δαγ ῥα απ ἐπα 
ἡἽμάεαπ ἐχίΐες ἐπεὶγς ἐπὶ ἐμὰ τοι ἱποϊμαϊπρ ἐπ6 οἶδδς οἵ 6 ΨΝερεῦ 
(ν. ἢ. Τῆῶδν εὐἷὴϊ οονις απ πιαγοῖ; ἰο ΜΊ. Ζίοπ ἰο μεὶῤ ἐδμιεῖγ ὀγείν- 
γεη ῥμπὶσ; Ἑάοηι. Τῆφη ἐδ ροϊάεη ἐηιε οὗ Υαἰιυε)ς γείση τὴ 

δερὶ» (ν. 3). 
109-20 ἅτε ἃ σοπητθηΐδιυ οἱ νυ. Ῥ. 15. ὙὝΠΕΥ ρἶνα 8 115ὲ οἵ ἰῃ 6 

(εγγ ἰοσίεβ νυ Ὡϊοἢ 5881} 6 γθοομαυογοὰ ὈῪ νδί ἰ8 [οἱϊ οὗ ἐδ κομδε οὗ 
«Ἱ]αοοῦ δῃρὰ ἐδ ἤσμδο οἵ ..05εῤἢ οἵ ν. ᾽δ, ἰ. 6., [ἴῃ 6χ 168 οὗ [86 Ν. δηὰ 
5. Κίησάοπι8.---19. ΟΥΏς ἴο ἃ στδιηπγδίϊοδὶ ρου δῦ ν. ᾿ἢ [δ 5 
θδδθη νδγίουϑὶυ Ἔβχρδἰηθα. Α5 [86 ἰεχὶ ποῦ βίδῃ 5 [6 Νοροῦ, ΜΙ. 

δεῖν, (6 ΘΒορμεΐδη, ΡὨ 1584, (16 τοι! ογγ οἱ ΕΡὨγαΐπὶ ἱπουάϊησ 
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ϑδτηδγία δηἃ ΟἿ] δα γα τη οηθά. ΤῈ ΕΑο 65 δα ἰΔΚοη δά- 
νδῃΐίδρα οἱ ἴῃ ἀερογίδεοι οἱ (6 [678 δἴζεγ ς86 Β.6. ἴο 8εῖΖε [86 

5. ρᾶγί οὗ Τυάδῃ, (Ὡς Νερεὺ (ΕΖ. 3ς᾽ 5. 15. ,63), ψὨϊςἢ δα]οϊηοα {πεῖς 
ΟΥ̓ [ΟΙΤΙ ΟΣΥ ἰῃ (86 Ν., δηὰ (ΒΥ σοπίμυσα ἴο ΟσΟΌΡΥ ἱἰ ἴοσ οεῃ- 
ἴυτ]65. ΗδΡτου τγα8 51}}} ΕΟ 50 ἴῃ Μδοοδθοδη ἔπ|65 (1 Μδϑςο. 

ς). 80 (86 ντίζοσ (οἴ οῦϑ {ΠῚ ΠΚ ἃ ρ]οββαίου) δα ἀϑὰ [6 ὄὀχρίδηδ- 
ἸΟΥΥ͂ βἰδίθιηθηΐ Μομηέ ἔξαμ, ἴο ἐᾷ6 ΝΝερεῦ. ΤΏ Θῃορῃοίδῃ 8 
(86 Ν᾽. δῃά 55». ἰταςί οἱ Τυάδῃ, ἴῃς Ἰονν 811}15 θεῦνθθη (6 Εὶσῇ 
σΘΠΓΓΑΪ γάῆρα δηὰ [86 πγδυ πη6 οἰαῖα. ΤῊ θουπάδτγυ ᾿ἰη6 Ὀοίθθῃ 
7υάδῃ διὰ ῬΒ 5:18 τγὰ8 ποῖ δἰνγαγβ οἰθαγὶν ἀεβμθά. ΑΕΓ 586 
Β.Ο. [86 ῬὨ1Π15Π|68 σου Θ πλοΓΘ ΟἹ 655 οἵ 8 6 Θῃθρμεΐδῃ. (Οὗ. 
1 Μδο. ς. ΤΉς ττίζοσ δἀἀοά (Ππογείοσα ἰο ἐδ. 5}εῤἠείαϊ (ἢ 6χ- 
ΡΙδηδίίοῃ ἐμ ῬῪλή ἐίμεδ. ϑυσῖ ἘΧΡ δηδίοσυ βἰδίθηθηῖβ ἀγα ἠοΐ 
ἀπυδυ8]. (Οὐ. ΕΖ. 4αἷ 4612, Τῆς βεϊάς οὗ ΕῤΠγαῖπε, ϑαδ}γ οδ]]οὰ 
Μουηΐ ἘΡἈγσαίπι, γεργεβοηϊθὰ (ῃ6 μεαγὶ οἱ (8 Ν. Κίηγάοτῃ. Ιὲ 
γγὰ8 (ῃ6 πογίμογῃ μαζὶ οἵ ἴῃ ΕΙΡΏ σοη γα] στῆσα, οἵ Ὡς 
Μουηὶ Τ7υἀδῇῃ νγᾶ8 ἴῃ 6 ϑουίεγῃ. 1ἰ οχίθηἀδα Ν. ἰο (86 ρ͵αίη οἵ 
Μεορίάάο; 115 5. Ῥογάθσ γγὰβ μοὶ οἊἰοβεὶν ἀδθῆπθὰ. 1,δίογ Μουηὶ 

ἘΡ γαῖμα Ὀδοδῖὴδ (6 Ρῥγονίηςε οἱ ϑαπηλγία, δηὰ 80 [88 υτὶζοσ οσ [8 6 
εἰοββαῖον δα ἀδὰ ἐδ βεϊάς οἵ ϑαπιαγία. ΟἸδεαά ταυβὶ βἰαπιὰ ΠΟΓα [οῦ 
[86 ν}ο]6 εαϑίὶ ]ογάδη οουηίτγ. Ὑπδὶ Βερμησηηη βου 6 5ἰηρ! οὰ 
ουΐ 85 ἰακίηρ Οἰεδὰ δηὰ (μὲ δ βῃουϊά Ὀ6 ἴῃ (ἢ ἰγαῃμβ]ογάδῃϊς 
ΟΟἸΠΙΥ͂ ψεγα δα αἰά ποῖ ᾿νε Ὀείογα (6 6Χ]]6 ἰ8 ϑίγδηρθ. ΤὩς 
τεδάϊηρ ΒεμἼαπεῖη 1β ἃ οοσγυρέοῃ οἵ 8Β΄"2 ᾿Αηηπόη. ΤῊδ Ατηπηοῦ- 
1165 ἢδα οοτηδ τυνδϑινχαγα δἰΐοσ (Β6 [41] οἵ ϑαπιαγία ἀπ μαά οοςσιρίοα 
(δς τογτϊοσγ οἵ δά, Ἔχιθηαΐηρ πογίἢ ἰο [86 γίνε Ταῦ ροκ (76. 4ο᾽. ὃ. 
ΤΠ6 ΘΟΥΠΥ οἱ [6 Αἰτλοη 68, ἰμογείογο, Ὡς ἰαῪ Ὀεΐτνγθοη [ἢ 6 
Αγηοη δηὰ (6 7ΔΌΡΟΚ,-τϑὸ (6 ττὶζεῦ Ἔχρ δίη5,---τναβ Οήδαά. 
ΤΙε ἰεχί οἷ ν. 15 τοδάβ ἰδυ8, απ ἐδδν 5}1α]] ροσδεες ἐπ ΝΝ δρεῦ, ἰ. 6., 
Μομηέ ἔξαμ, απ ἐπ 5Μ6ῤδοίαλ, ἐ. 6., ἐς μή διίμος, σμπᾶ ἐλι6 
σλαΐ ῥοδδόδς Μομηέ Ερῤἠγαΐρε, ὁ. 6., 1:6 βεϊάς οἵ ϑανιαγία, απά 

6 Αφηπομῆς, ἱ. ., Οσἠεαά.---2Ὡ0. ΤὨς ἰεχὶ 18 νΕΙῪ υησςογίδίῃ. 

ΤὮΘ ζΘΏΘΙΔΙ ἴσβοῦ Δρρθδγβ ἴο ὃ6 (δὶ (ἢ6 6χ]]65 οἱ πογίμετῃ 
Ιβγδοὶ 5181} γθοοῦαιεγ (86 πογίμογῃ δηὰ [86 6χῖ 68 οἱ [υἀδ} (ἢ 6 
βουΐοτῃ ραγί οὗ [26 δηςίεηΐ ἀοπιηΐοη. ΤῊ πογίμοσγῃ [ἰπαϊξ 
5 δαγ πα οὐ ϑαγεῤία (1. 432, ἰῃς Ῥῃαηϊςοίδη ἴον οἢ (ἢ 6 

οοαϑέ οὗ [86 Μοάϊίοσσδηθδη Ὀοΐνγθαη Τγτα δηὰ δἰάοα (1 Κὶ. 1" 7:), 
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[86 πιοάοπιὶ δαγαίεμά δὰ [6 δαγέῤῥίμ οὐ (86 Αβϑυτίδηβ δηὰ 
ΒΑΡυ]ομΐδηβϑ. ΤῺ ἤἢγβὲ ἴσο πογὰβ 86 ζΘΠΘΓΑΙ ἰγαπϑἰδιοϑα 
οἰἴμεγς σμὰ ἐλι6 ἐχῆϊος οΥ ἐδνὲξ Κογίγεϑ5 οἵ οἵ ἐδμὲς ἀγηεν. Βαϊ ποίην ἰῃ 
(86 οοπίοχί ἀχρ δίῃ ἡ 1 Ο ἢ ΔΥΓΓΩΥ ΟΥ [ογΓ688 οδῃ Ὀ6 τηδδηΐ. [{ 885 
ΒΟΙΠΘΕ65 θ66η δυρρεβίοα (Πδι ἐλές ἱπα Ἰοαία8β [Π 6 ΟΟΙΏΡΔΩΥ οὗ 6χ- 
1165 ἰο ψῃΐοὰ ΟΌ. Βἴτλβεῖ θεϊοησοά. Βαὶ [15 18 ποῖ ᾿ἰΚκεοὶγ. ὙΒΘη 
1 ροα8 οῃ οὔ 7ογαοϊίες τὐλο (7) Οαπααμέες ἰο δϑαγῥλαϊδ. Ἐν ΠΕ 
(86 ταϊδίνα εἶδιιϑ 18 οοστυρί δπὰ (ἢ Ὀαβὶ βυρσροϑίίομ γοδὰβ ἴοσ (ῃ 6 
ΓαΪ. ραγί. ἃ νῦ. ψὩ]οἢ ἰῃ (Π6 ΗδΌ. 15 στρ ἈΠ ὙΕΓΥ 5 πλῖϊαγ, ἐμ εν 
δλαὶ ῥοδδό55. ὙῊΪ8 σουτοβροπάβ ἰο με βεοοηὰ ρᾶζγί οἱ [86 νεγβα. 
Απά 5ΐποδ [86 βεοοπὰ [41 ἀθῇῆπ65 [26 εχῖ]68 οἱ [εγυβδίθη ἃ5 ᾿ἰνίηρ 
ἴῃ Θ΄ ῬΒαγδα, 1 νου]ὰ 8θεστὰ {παΐ (ἢ 6 πδπ16 οἱ ἃ ρῥΙδοθ νγ3 4150 τη θῆ- 
Πομϑὰ τὰ (ἢ 6 5τ8 6} 1 15 ἀχὶ]ο5; δηὰ ἴΐ 18 τηοϑὲ ἡδίυγαὶ δηὰ ἴογ 

σταρἷς ΓΘΆϑ0Ὲ5 δδϑ:6ϑὶ ἰο (μη οἱ ΗΠ αϊαΐ,, οῃε οὗ ἴδ ῥΙδοεϑβ ἴῃ Α5- 
βυτίδ ΕΣ ογ 15γαοὶ ἢδα Ὀδοη οδιτὶ θὰ (2 Κ. τη" τϑῖΣ σ (ἢ. ς᾽), 186 
ἐπαίαζε μὰ Μεϑθοροίδῃγα. ΤὨδ ἰοχὶ πουϊὰ (Βεη το, Τὰ ἐχίες οὗ 
ἐμ 1εγαοῖες ὐἶὸ αγεὲ ἐπ Παίαϊι 5μαἱ βοσδεος Ῥπαμέοία ας ζαν ας 
δαγῤῥλαί, σμπαᾶ ἐδα οχίϊες οἵ "ἐγμδαΐθηι τυὴο αγὸ ἐπ 5“ῥλατγαά λα] 
2055655 ἐΠ:6 οἶδ δ5 οὗ ἰξε ΪΝΝερεῦ. Ἐγ ἴῃς Οαπααπἧες ἴῃς ῬΠορη Δ} 5 
8Γ6 πηδδηῖ. ὍΤῈ6 δυῖδοῦ νγἃ8 ομδ οὗ ἴβοβε ψῇο Βοϊενοὰ ἴῃ (86 ΓΟ- 
ἴυγὰ οὗ [86 ποσίδεγῃ {0 68, ἃ Ὀ6]1εἴ τ] ΟὮ νγᾶ8 5ῃαγοί, 6. σ., ΟΥ̓ [ ἐγο- 
ΤΑΪΔ ἢ δηὰ ἘΖεκΙῖοὶ, θυΐ τ ὨΪΟδ ἰδίου οἡ ὈΘολπια ἃ πιδίϊοσ οὗ ἀΐϑρυίς 
διηγοῦ (ἢ6 τα 15. (΄. ϑοδύγογ, ᾿, 528. Τδΐ ἰῃογα γγὰ8 5}1] ἱπ 
δὶ5 ἔμηδ ἃ γε ]]-ἀδβηοα Ὀοάγ οἱ 158 6115} 6χ 168 δὲ ΗΔ] Δῃ 15 ὑπηθο- 

ΕΘΘΑΤῪ ἴο δϑϑυη6. ΤὨ6 ττῖίοῦ πον ἔγοιῃ (δ βίαν οὗ βδςγοὰ 11- 
εγδΐαγε (δὶ Ηδίδῃ τγὰ8 οπβ οἵ με ρίδοες νι αἱ ογ (ἢ 6 15ταο 165 Παὰ 
Ὀεδ οδιτϑὰ. «5“»)λαγαά, ποτα (6 Τυάδδηῃ σΔΡΌνΝΥ ᾿ἱνοὰ, νὰ 5 
τηοδβί 11 οἷγ εἰ 6 Γ ἃ γορίοῃ ἴῃ Αϑίδ Μίῃογ ἴῃ [86 ν]ἱη οὗ ΒΙΓΠγηΐα 
δηᾷ Οαϊδιία οὕ ἃ πδῃ16 ἴοσ Αϑία Μίηῃοσ 88 ἃ ψῇοΪ6 (υ. ἐἔ.). ΤΏ ΒΔ. 
εχ 65 Βα Ἰοῃρ βίποδβ γεϊυγῃηθά. Αἵ ἰδ6 {{π|6 οὗ [86 τυτίΐοῦ [86 ῥγονυ- 
ἴηςε οὗ Τυἀδᾶ νγὰβ8 οςςυρίοα ὈΥ ἴῃ [6νγ8. [118 γϑοοσυρδίοῃ 15 ποῖ 
τη Π]ομ θα Ὀδοδιιβα ἰξ γγὰ8 80 δοοοιηρ 5864 ἴδοϊ.---21. Α4πῶΟ ἐδὲν 
δλαὶ ρο μῤ ας ταυϊοιε ἰο ΜΊ. Ζίοπ ἰο ῥωμπέσῖ Μι. ἔσαμ. Τὶ ἰ5, 

οὗ οουζβα, ἴῃ 6 6χ]]68 οὗ ν. 5 ψῆο τ] πηδγοῦ ἴο 7 6τιιβδίθπι ἴο μαὶρ 
{μεῖς Ὀγαίδγδη ἰῃ (ἢ 6 ονεγίῆχον οἱ Εάοπι, στ ϊςἢ (ἢ 6 [6 γ1581 6 1165 
δίοπα οουἱὰ οὐ 6 Ἐ ποῖ Δοοοιρ 5, 8η ἱπαϊοδίοη οὗ [Βεἷγ ἰδεῖ 

οὗ το ΑΓ διγοησί δ [6 ἔπας οὗ (15 ντίϊοσ. Ὑγ6., 6; αἱ., ἢᾶνς 
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(πουρῃΐ οὗ (6 Μδοοδῦθοβ ψῆο σλπλα ὉΡ ἔγοπι ἴῃ 6 σου ΤΥ ἴο Παρ 

7ογυβαο δηὰ ψῆο ἀεοίοαϊοα Ἑάομῃ. [1{ ἢδ5 5θεπιθα βίγαῃρα ἴο 

8ΟΠ16, ἔγοιῃ ἴῃ 6 ἔτη οὗ (ὖ οῃ ἴο οἵιγ οσῇ ἄδγΥ, (δαὶ ἴΠο 5βουϊά ρὸ 
ὉΡ ἴο Μί. Ζίου, νἤθα {ΠεΥ ἱπιοπά δὰ ἴο ρυπΐϑῃ Μ|έ. Εβαι πψεϊοὶ 
νὰ8 ποῖ οἡ Μί. Ζίοῃ. Απὰ 80 ἰ8εὺ δᾶνα ρῥγείεττο ἴο γοδὰ ἐΐδν 
5}α} ρο ρ ποηι ΜΙ. Ζίοη. Βυϊ [Π6 υδυ8] σοι ᾽ηδίϊοη οἱ χοΐησ 
4} ἰμϑίθδὰ οἱ ἀσιυμ ἴγτοσχλ Μί. Ζίοῃ, ὄνθὴ 1 (8 νΌ. 15 ἰδκοη ἴῃ (6 
56η86 οἱ πηλκίης ἃ ΠΑ ΥῪ Ἔχρϑαϊοη γοηογβ (ῃ6 ομημοηαίοη ἱπι- 
ῬΓΟΡΔΒΙ6. Απὰ νὰ8 1 ποῖ, δἰζεγ 411, παίισαὶ οσ [ἢ ο86 δυτηῖ68 ἴο 
ΤΊΔΓΟΣ ἴο Γ6γι 8416 πὶ δη ἃ ἰοΐῃ ἔογοαβ υἱἢ (ἢ 6 πηθῃ οἱ 7 6γιιβα θη [ΟΣ 

ἃ υμϊίοα δἰίδοκ ὑροῦ Ἑάοη  ΤὨΪ8 τοηοσβ Μαγ᾽8 ὑγοροϑαὶ ἴο 
οἿῇ οἰἴῆ ον ο Μ|. Ζίομ ΟΥὁ Ῥγοίεγδο!γ 1ο ἡμάρε Μ!. Εδαι ἈΛΏ ΘΟΘΘΒΆΓΥ. 

Το Κχβ8. τοδὶ (86 σαυεά ἴοΣ σαυΐομγς; δϑὰ (6 ἰΓδηϑ᾽δίίοη νου ]ὰ 

Ὀδ Εἰἴμοῦ απ ἰδοδε τυλο αγὲ δανεά Σμαὶ ρο με ἰο Μ|Ί. Ζίοη οὐ, ἰδοϑε 

αὐἴο αγε ταυοά ἐπ ΜΈ. Ζίοπ ἐμαὶ ρο ωῤ. ἘΒαϊΐ (15 τοδάϊηρ τ Ὡ]Ο 15 
οοπηθοίοα ὙΠ ν. 175 15 ποΐ 80 ροοά 88 ἴδε οἰμεῖ.- -ἼΠοη, αἴΐεγ [Π 6 
Ἰυάρτηδηΐ οὗ ὩΔΕΟὨΒ ἱῃ βϑηοσαὶ δηὰ οἱ Εδομλ ἱπ ραγίίςσυϊαγ, [86 
βοϊάδῃ {{π|ι οἱ Ὑδῆν 8 Κίηράοτῃη ψ}}}} σοοπιθ, σἤθη Ηδ δἷοῃθ 
58.4}} τεῖρῃ. ΤῊΪ8 18 [86 Ὀγχῆςϊ 546 οἱ [86 ἀδγ οὗ Ὑδῆνει, (6 
ΠοΟΠ ΒΟ ΔΙ ΟΠ οἵ μυτηδη Ὠ:ϑἴογΥ, πῃ σἰδὰ δι εἰραίοι οἵ ψ οι (86 
Ὀ 38] τ15ἰ5 γα 96 (ἢ 6 [Ὁ 1]Δηὶ βῃουΐ Ὑδην θοῦ σεϊρπ οί 

ὈΕΤΑΙΙΕῸ ΟΟΜΡΑΒΙΘΟΝ ΟΕ ΟΒ. ΨΊΤΗ ]Ε. 49 

Αἱ τὰς ουϊβεῖ νψὸ βδουϊ ἃ οὔϑεσνς (δὶ 76. 407:11 18 οοτῃροβϑὰ οὗ ἵνο ἐϊ- 
ἔοσεηὶ οἰεθηῖβ (νυν. ὅ- 11: Δηὰ νν, 1: 9. 190), ἃ ΟἸοτοηος ὈΟΙῈ ἴῃ δουρὶ δηὰ 

ΤΩ 6 βῆονβ. ΕῸΣ νν. δ" 11 δῖε δι ἀγεββεὰ ἴο Πεάδη δηὰ δανε ἴῃς σγίῃ- 

τηῖς ἔοστη 4 :2; Μ 1116 νν. "- δ. 19 ατὸ δα ἀγεββοὰ ἴο Εάοπι δηὰ να (ὃς 

τγιδτα (3 :32)} (4 :2). Τὸ ἴδεβε ἰδιίεσ ΟΌ. 18 ὑΡ8γ8}}1. Οἷδ. δῃὰ ζ(ζος. 
τολιηἰδίθ (ἢδὶ ἴποσα τηυϑὲ Ὀ6 ἃ Τεγουλίδη πυςὶουβ δηὰ ΠΟΥ τερασζὰ νυν. 
Ἴ. 8. 10. 11 89 5; ςἢ, ΕῸΓΣ ΟἿΣ ΡΌΓΡΟΘΕ Ὑ ΤΩΔΥῪ αἰβτερατγὰ νν. 1) (Οἰε.) 5 
((οσ.) δδουῖ Ὡς [ΠΟΥ δζὲ ποῖ βϑυσο, Βυῖν. 196 Βεϊοηρβ Ὑἱὰ ν. " Ὡς ἢ 
5 ἱποοιῃρῖεῖς ]ουῖ τ. Απὰ ν. 1 5βου!ά, οἡ (δες οσσῃ σεδϑοηίηρ, ποῖ 
Ὀδ τεχαγάεὰ 85 Τεγεπλίδη Ὀδοδυβς οὗ 115 τοϊδοη ἰο ΟΡ. 8. Ὗν. 8. 11. θ6- 
Ἰοης ἰορεῖδεσ δῃὰ μδὰ οτγὶῷ. ποιμίηρ ἴο ἀο ψ 1} ν. ν. [ἢ ν. " ἃς Πεάδη- 
ϊ65 Δ΄ὸ Ἔχῃογίθα ἴο ες ἴῃ οσάεγ ἴμδὶ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ ποὶ Ὀς ἱηνοϊνεά ἴῃ (86 
δία οδἰαϑορμε ψὩὶςἢ ψ1}} ονοεσίακε Εάοσα. [μὲ ἴποπι 66 ῥχεςὶρὶ- 
ἰουϑῖγ, σίδουϊ νας ἴο ἰδκα τπεὶγ οσρῆδη8 δηὰ σϊάονβ; δεῖ Μ}}} 
Ἰοοῖκ αἴϊεσ ἴθοσὰ (ν. 1). ᾿δάδη, μοὶ Εἰ όσα, 18 δἀ ἀτοββαά ἴῃ ν. 11, [86 σθδηρε 

ἔτοτα ἴδε νη]. ἴο ἴδς 35. 15 εὐϊϊοτίδὶ. 
1 18 δι σι κίησ ἴμδὲ ἰῃ ἴῃς Ῥαββαροβ τδεῖς 76. 40 8 ῬΑΣα]}. ἰο ΟΡ. ἴῃς 
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ταοῖσε 5 αυἱΐε τοχυΐϊαγ, τ Ε1]ς ἴῃ [δος τεβὶ οἵ ἴῃ ὑσορῇθου ἰΐ 15 ποῖ. Ὑ8ὲ 
Ῥσενδι ως τγίδπι 15 ἃ ἀουδ]ς {εἰ πλεῖοσ ἔο ον ὉΥ ἃ ρεπίδιησίοσ. ΤΩ: 

δαΐμὰ Υαδιυεῖ οὗ Ηοσίς ἴῃ ν. 1 Ὀεϊοηχβ ἴο ἴῃ οζβοῖϊθ.0 [115 υ86 ἰῃ ΕΖ. 249 
35 88 8η δαυίνδὶοηΐ οὗ ῥγοῤήξου 5805 [δῖ [ἴἸΙΏΔΥ ἔοστα ἃ ρμδσὶ οὗ δὴ οσᾶ- 

οἷο. 4 πηπὰά μ6 ςαπποὲ δίας μέριδεϊ ἴῃ ν. 1918 δὴ δαϊξ, ηκ Ὀεΐτγοθη νν. "- 199 

δηά ν. 100», Τῷ ἱπίοσρσεῖβ ν. 199 85 σεΐοσσίης ἴο ἴῃς ἀείεςοη οὗ ξυρὶεῖνεβ, 
ΜὮΣΕ ν. " 5βῆονυπ [δῖ ἴῃς ρυπάοσίηρ οὗ ἴῃς ἰχεδϑυγεβ τγα5 ἰπ ἴ;ς σηϊπὰ οὗ 
ἴδε δυῖδοσ οὗ ἴδε οχίζ. οσαςϊθ. ΟἽ. ἌἼσρσγεβϑεβ [159 ἀἰβξέίηςγ. ὍἘα τροῖσε 

6 τ᾽Ὁς. ἰ(ῃ6 οὐ Δ} ν οὗ ἴῃς ῬὮγαβϑθο. Μοσϑονεσ, ἴπε σηεῖσε ἰ8 30 σεῦ ϊασ 
[Ὠχουρδουῖ ἰμδΐ ν. 16 χηιϑῖ 4130 ανε βδὰ ἴδε ἀουδὶς {τἰπιοῖος ἔοστῃ δηὰ 

δανςο σεϑδὰ γὺν δεβοίὰ 1 ἔπαυε πνισάε ἐδεε 5»ηα]}, ργεανν ἀεερῥίτεα ανποηρ ἐπε 
μαϊίοηδ. ΑΔ οΟργὶϑὶ ἀἰδτερατάοα ἴῃ6 τηεῖσε δηά, βόε ἱπίθαϊ οὐ τὰς 
ῬΆΣΔ]]., ρυὶϊ ασποηρ ἐδ6 παϊίοης ἰπῖο [ῃς ἢχϑι 88} οἵ ἴῃς νεσβε δηὰ οβδηρεὰ 
ἽὝΝΟ ργεαξγ, ὨΪΟΒ 15. 511} ργεϑεσνεὰ ἴῃ ΟΌ., ἴο ἽΝ αΟΗΡ Ἰβμέη. Ογα- 

εἷς 977 Υαδιυεΐ ἴῃ ν. 16 βἰδηα5 ουϊϑίάς οὗ ἴδς τηοῖτα. [{ 15 οτοϊοὰ Ὦγ (. 
Ιη ΟΡ. (ὃς πιεῖτε ἰβ8 ῃοῖϊ 8ὸο τερυΐασ, ἱπάεεὰ βϑενογαὶ ὨΠ165 ἱΐ βθοῖβ ἴο Ὀ6 

αἰδτερατάεα. Βαϊ α͵ϑ3ο βεοσαε ἴδε σγίῃση ἱπαϊοβῖοβ [μδὲ ἴδε ογίρ. ογϑςοῖὶς 
τηυϑὲ πᾶν θδθ σῃθίσῖς]. Τ8 Ὀεΐηρ 80, ἴδ ῥγεβυπιρίοιῃ 18 ἰμδὶ 118 
της. ἴοστα 8 οὐ (86 ψγΒοΪῈ ΠΌΣΟ ΟΟΣΤΘΟΙΪΥ ῥσεβεσνοὰ ἴῃ 76. 1 ἴδε πεῖς. 
ἔοστῃ οἵ 7ε. 49 ψεσε ἀμ ἴο 8η δαϊῖοσ, ἴξ νουϊὰ Ὀς βἰηρσυΐϊαν (Βαϊ ἢς αἰὰ ποῖ 
οδϑὶ ἴῃς ψ8ο]ε ογϑδοὶς ἰη [158 ἔοστῃ. 

Ὗνε ΙΩΔΥ͂ ΠΟῪ σοΙήραγε (δ ἰεχίβ ἱπ ἀεί ]}: 
νι. 1. ΟὟ. ΚγΚ1ε καυε μεαγά, ες. 1 συὸς ἀδαγά. ϑῖπος ἴῃς ρῆγαβε ὕγομε 

γαλιυεῖ ἈΔ5 ἴϊ5 ἔ.}}1 ἔοτος ΟἿΪΥ ἱΐ ἃ ὑσορᾷ. δυάιθοιυ 15 ἱπίεηάεά, ἴδς 55. 
ταυβὶ Ὀς οτἷζ. ΤΈς Ρ]. πῃ ΟἹ. τηδὺ Ὀς ἀυς ἴο ἰεχί. οοστυρὕοη εἰπος 
845 ἰδ 55. ΒεσζαῈ δ͵53ο.---Ἴ8Ὸ πόοσὰβ οὗ [6 σροβϑθησεσ 8:Ὸ τοῖς. Ὀεῖίεσ 
ἴῃ. 7ε. Τα τρεδηΐης 5 ἴῃς 88: ἴῃ ὈοΙἢ.--- Βουρῇ 7ς.᾽8 δεὶμρ Ξεπὶ (ρτῖς. 
Ῥ838. Ο41]) δῃὰ ΟἿ. τοας δεπέ (ρξ. Ῥυ.) ργεβυρροβε Ὡο αἰ ογοηςα ἰη (ἢς 
(ΟΠ. (εχ, 7ς6.᾽8 Ροϊητίηρ 15 χοροῖς! ῥσοΐοσγδϊο, υ. ὁ. ΥὙ. 3. 7ς.᾽5 ΔὉΥ 
ΨὮΙΓὮ σομησς(5 νν. 1: 5 γὰ8 δ ἀδὰ ὈΥ̓ οὔς Ἧτο ονοτ]ὶοοκοά ἴδδὲ ἴῃς 56η- 
ἴδηος σμᾶ α ἩμΕΣΕΟΗΡΕ . .. δαμ δ 5 ἃ Ῥδτελῖ 688. ΤῊΝ οοπηοοῦνε 15 
τδηπηρ ἰη (δ, ψΒετο, βονονεσ, δε οϊὰ 15 α͵53ο οτηϊτθά.--- ΟἹ. σμδηροβ ἴῃς 
οοπΞῖγ. ὉΥ δά ϊηρ λοι αἴϊες ἀδερέδεά; ἴῃ 76. ἀδεῤῥῥδεα 16 ἀδρεπασδηΐ οὐ 7 
λσυε τεαάδ ἐΐδε, ἴὰ ΟὟ. 1 Ὀερχίη8 8 πον οἶδιυ3ε.---ΟἿ. ἐχοεοάίηρίν, 76. 

σημιοηρ νη. ΤὮς Ρδσγα]]εὶ σγριοηρ δα παϊίοης δνοιτβ 76.᾽8 σΟΗΡ ΕΝ, 

δυῖϊ ΟἹ. ὀχοσοαίηρὶν 8 ἴῃς οσὶζ. ἰεχὶ το 8 σμδηροα ὉΥ ἃ βοσὶε 
Ὑ20 περϊεςτεὰ [6 πεῖς δηα ΟὨΪΥ οὐβοσνθα [ἢ ρδσαὶ], υ. 5. Υ΄. 8. Μεῦ. 
75. 15 'η ρεσίοςϊ οσάδσ, 6 ΟΌ. [6.5 ἃ Βευα ϊϑῆς ἴῃ 6 ἄγβι . 76. Ὧ89 
δ [86 Ὀερίηπίηρ δὴ δα ἃ. νοσὰ ἰσδηϑὶ]. ὉῪ ἘΝ. ας 707 ἐδ» ἐενγίδίσνηδες, Ὀὰὶ 
ὙΔΙΟΒ οσίς. σεδά ἐγ 7οἰν," διὰ ἔοσ ἴδε νεγθδὶ 5ἴ. ἰπ λαδ ἀδοεένεὰ ἐκεα 

δ΄ ΎΒο ἀϊβῆςυ]:γ οὗ ἼΣΟΣ δρρεατβ ἴο δὲ βαϊίαίαςιοτ! ροϊνεὰ Ὁγ τεδάϊης πίει Ῥεῖ. ἡγῦρῃ 
(οἷ. ς. 4312), ἰ]οπίης (δ, ἡ παιγνία σὸν δηὰ ἮΝ, σγγοξονίία μα. Ὧ.᾽κ ἰπσεηίους εχρίδηδίου οὗ 

ἼΣΣΟΡΣ, 88 8 ΤηρΓβ. ῃ. ὁ ὈὝΝ3, ἰλγονφὰ Ἑδοπε ὈἼΜ3, ἰδέα αδοποένναιέον, ἐ, ε., ἑἕάοὶ (εἰ. ὨΧΟΡΌ 
Σ Κ, τς αηὰ ΟΡεοὰ-Ἐεέοτι ἴον ἴῃς ἀἰνίπε Ὡδπιο) ἀεδίγογβ (δὲ τηοσῖγ. δυσηεῖσγ. [1 πεῖρα, Βον"- 
ἐνεσ, ἴο εχρίδίῳ (με ογίφίῃ οἵ με οοστυρίοι οὗ ἼΣΩΣ, ἤο ἼΣΥΘΓ. 
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6 8458 8ῃ ἱπάερεηάεηϊ ργσγοῆ. [{ ϑθθῖηβϑ ἵΏΟσῈ Ὡδίυσαὶ [δαὶ ΟΌ. οὔ ἰδ 
ἐγ 7οἰΐν, ϊςἢ δά δἰγεδαν θδθεη Ἔχργεββεὰ ΌΥ ἐδ ῥγίάε οἵ ἐμὴν δεαγί, 
δηὰ Ἰοϊηεά [δ6 58. ἴο ἴῃς νῦ. [δὴ [δὶ 76. ΞΒου! ἃ ἢανε δά ἀδὰ ἴῃς πουῃ 
Δηᾶ χηδάς ἴ86 ΟἾΒΟΓ ΠΘΟΟΘΒΑΤῪ σἤδΔηροβ ἴῃ ΟΓΘΓΣ ἴἰο ργοάτυος ἴδε 5: ΕἸῪ 

τοῖς. ᾿ἰπε σεαυϊγεὰ δἱ [815 ροίηϊ.--- Ἴς. ἐλ γοοῖ, ΟὟ. γοοκ.---Ἴὴ ἴδ ποχι ]. 
76. 885 ἴδε σεχζυΐϊασ ἀοι]ς ἰτἱπηοίεσ, ἢ}]6 ΟὟ. [845 ἃ ρεηϊδιηείοσ. 76. 

ἐδαὶ δοϊάο5 ἐδ πεὶρ᾽ε οἵ 156 μὴ}, ΟΌὟ. ἐλε μεὶρλ οἵ μἰὶς καδαϊοι. 1 (5 
ψότε ΟἿ .᾽5 ογίζ. ἰεχί ἰὶ νψουἹά θῈ δα 5} ἴο 580 ἔγοτῃ σύδῃλ. οοῃβ᾽ ἀσσ θη 5 
(Ψ'. ἰεχί. η.) ἴδδὲ 76.᾽8 15 θεϊζεσ, θαϊ 'ῃ ΟΡ. ἴῃς ροϊμ ως 85 ογίᾳ. ἀἱβοσεηῖ, 
85 ἴῃς 55. βϑδον, ἐδαί τεαξειβ πίρῃ δὲς καδἠαιον, ὈνΛΩ ἴοτ Ὁνῷ. ΤῊΣ 
ἀεςοβίου τοϑὶβ ἴῃ }5 5 ΤΡΙΥ οὐ ἴῃς τηοῖσε ψ Ὡς ἢ ἔανουσβ 76. Υ.. 4. ΟΡ. 
᾿Δ5 δὴ δα ἀ. ρεηϊδιηοῖοσ λας σα ἐπ δὲς ὅεαγί, Ἡ7δο τλαἱ! ὑγὲμρ νιὲ ἀσιυη 
ἐο δε ργομμα 7 Τί ἰ5 80 Ἄἐχργεββῖνε (Πδἱ 1ΐϊ 5θεῖῃ8 ᾿τροβϑὶ]ς [ἢδὶ 76. Ξῃουϊὰ 
δαᾶνε οὐοϊτ δὰ ἱξ, 1 δα μδὰ αυοϊοα ἔτοα ΟΡ. ΤὨδ 58π|6 ἰβ ἴσυς οὗ ἴδς 
βυκίηρ δα, σηπὰ ἐπομρὴ ἀνιοηρ ἐδι6 σία75 ιὐέῦὰ σεί. 1 ἴδε οἷαῖπλ τ σα 

ψε}} ἰουηαεὰ ἰδδὶ ψ]πουϊ [815 ρῆχαβςε ἴῃς [0]]. ἑζδηοε ἴῃ 7ε. ""βδηρβ δ]ΐο- 
εῖΠΕΥ ἴῃ ἴῃς αἰγ᾽ ((οσ.), γε βῃουϊ ἃ δνε ἃ ᾿οῃποϊυϑῖνα δεσυσηθηΐ ἔοσ 
ΟὈ.᾽5 ργοσγ. Βυϊῖέλέμοο ἰ5 Δ οροῖθοσ ἴῃ οἷδος ἰη 7ς., ἔον ἱΐ σείεσβ ἴο [86 
δχἢ ο1}85 οὐ σις Εάοτι ἀσσε}]8β. Μεῖς. ἴδε δαάά. ἴῃ ΟὟ. ἀοαβ ποὶ δὲ 
ἰηΐο ἴῃς ζεῆογαὶ βοἤθτης τ ὨΙΟΒ Βεγα 4130 8 ὑγοβεσνοὰ ἴῃ 7ζὲ. Τδε ἀἰβετ- 
εηος οὗ ἴδς οομαϊξ, ρασί. 18 υπἱπηρογίδηϊ, 

Υν. δ, 6 οοττεβροηὰ ἴο 16. 49. 1Φ; [Π6} ῥτγθοεάς, ἰμεζεΐοσζε, ἰη 76. ἴῃς 
ΨΟΙΒ65 ΟΟΥτ βροηάϊης ἴο ΟΌ. 14, ΤῬΤὨὶ5 (18. οὗ ΟΥΟΣ ἀρρδδῖΒ ἴο βανὲ Ὡ0 
ἱγτηροσίδηϊ Ὀδασίηρ οἡ ἴῃς αυσϑίίοη οὗ οτἱρσίπμα! γ. Υ. δ. Ιη ΟΡ. σιν ατγὶ 
ἐδοι ἀεΞίγογεά ! ῖι5 Δἀἀεα. Τὶ ἱπίεστυρίβ ἴῃς πδίυσγδὶ ον οὗ ἴῃς βεηΐεηοδ 
δηἃ οδῃ Βασαϊν δανε Ὀεϊοησεὰ ἴο ἴῃς ογὶζ. ογσγϑοὶς. ὍΤπὲε ἔυσγΠεΓ δα. ἰῃ 
ΟΌ. ὑγγοῦδενς ὃγ πὲρ δε ῖβ ποῖ πδοσββασυ ἴο ἴῃς [πουρθϊ δηἃ 5Ρ0115 ἴῃ τηεῖς, 
Βοβεῖηθ. [ἰ αἷἰϑὸο 88 ηοὶ ἃ μαζὶ οὗ ἴῃ: οσρ. οσαςϊθ. Τδα οσγάεσ οὗ ἴῃς 
ἴνο 5ἰγ]65 ἴῃ 76. τοί 5 ἐδέευες δηά ὃγ πέρ᾽ δῃηὰ 5 ᾿ποσζεΐοσγε ρσεΐεσα]δ. 

Βεβίάε5, [ἃς ᾿ἰσϑῃϑιοη ἔσομι ἴμ 6 νἹηΐδσεῦβ ἴο ἴΠ6 (1 εν 65 15 Ὀε ες ἴδῃ νἱοα 

νοβαβ. Τῆς τηδς αἷϑο ἔδνουσβ 6.8 ογάςσ. Ηονενεσ, Οὐ. οεαὶ 5 
τοοσα οτίς. ἴδῃ 6.8 λσυε ἀεείγογεά, ΜὨϊοὮ, ΌΥ ἴῃς τᾶῦ, ταυϑβὶ μάνα οτΐς. 
Ὀεοη ἴῃ ἴδε ἱπιρί. ἴδηβε, τ΄, (6. 76ε.᾽5 τεδ ηρς οτὶ ἰηδίθαὰ υηάογ ἴδς ᾿πθυ- 
ἐπε οἵ 6. 40), Αρδίηῃ, ἔπε σῃείοσιςδὶ φυεβέοη πῃ ΟΌ. 15 ποῖ ΟὨΪΥ τοσα 

᾿ϊνεὶγ δπὰ ἔοσοϊδὶε (μη 76.᾿8 βίπιρὶς βίδίεπιοηϊ οὗ ἔδςϊ, Ὀυΐ 5 τεαυϊτεὰ δἱ 
Ἰεαϑὶ ἰῃ ἴμε ἄγβί 1. ὉῪ ἴῃς 8656, ἴοσ χε πεεὰ ἃς [δουρδι [μδὲ νἱπίαρετβ ἀο 
ἰεαᾶνε σεβπίηρβ δηᾶ [δαὶ [Ὠΐενεβ βίδα] ΟὨΪΥῪ 85 τὰς 85 ἴΠεΥ πεεὰ, τ Δ1]6 
ἴῃε ἀἰβϑαϑῖοσ οὗ Εοπι σἽδηποῖ θὲ ἐχρίαϊ πὰ ΌὈΥ δὴ ογαϊηδγυ νἱϑιἰδοη οὗ 
(υΐενεβ δηὰ ρ]υηάοσγεσβ. ΤῊ 5 ταυβὲ θ6 ἴ6 τηδδηΐϊηρ ὈΟῚΒ οὗ 76. δηὰ οὗ 
ΟΡ. Υ΄ 6. Τδουρὰ ἠοἱ βισίςεἶγ ᾿ἰἶκς 76. 4019, ἰἰ 15 5' Δ. ἐηουχῇ ἴο 5ΠΟΥ 
ἴμδι [ΠΥ δτὲ σεϊδίοὰ, ΤΉ βίγοηρ ἐχοϊδιηδίοη πη ΟΌ. 15 δαζδϑίη τῆοσο ᾿ἰνεὶν 
δηὰ ἔοσοῖθ]ς ἤδη ἴῃς βἰπιρὶς βίδίεσηθηῖ ἢ 716. Βαῖ [δ σοῃϑ.:. ἴῃ 76. σἱἢ 
18 ἐχρδηδίοη οὗ [δς δυῖδμοσ οἵ ἴῃς σδίδυην, βεϊηρ πε 7 οὗ δε ἢ ονοῦ 
διφαίϊηβὲ ἴῃς ἱπιαρίπασυ τὨΐενεβ δηὰ νἱηΐασεῦβ,- --ηοῖ [86Υ θυ 1.)--ἰθ οἰδασεῦ 



ῖ6 ΟΒΑΡΙΑΗ 

Δ τόσο ἰορίοδὶ ἴὕδη ἴθς δοσγυρὶ ἐχοϊδιαδίοη ἰῃ ΟὟ. πῆοϑα ἔοστη σῸ- 
τηϊηἀς οἠα οὗ ἴῃ ἐχοϊδιηδίοη ἴῃ ν. ἡ Βεῖθ εν ἴῃς τοστὴβ ἴῃ 76. δϑλεὶς 
ἤἔτοσα ἴῃ σοῃ 58:1. ΒΣ6 σῦοσο οσί σίηδὶ [Π8η [ἢ 6 ΞΥΠΟΉΥΤΒ ἰῃ ΟὟ. σδηποῖ ὃς ἐς- 

τεστηϊηθα, υ}1658 (Ὡς οτἱᾳ. Ὀ6 ὕσθ- χ ]ς δὰ ἴῃς Ατϑσὰ. ἰπθυσδηςς 86 ῃ 
π»5 (ΟὈ.) θεὲ δἱοπνεὰ ἰο ἀθοὶάς ἴῃς ᾳυεβέοη ἰη ἔδνουτσ οὗ 76. 85 ἴῃ: δυο σ 
τεδαϊησ. Υ. Τ. ΤΏε σομπυδιίοη ἰ5 αἱ, ἔτοσα 76. 40.9ν.5 [1{ 18 εὐνϊάεηξ 
(δδιὶ 76. 40:90 θεϊοηρβ νυνὶ 4915. Νοῖ ΟὨΪγ [ἴδ τηδῖσε Ὀὺὶ α͵5ο ἴδ τουπε - 
ἱῃρ ουἱ οὗ [6 ἰπδουρῆϊ τεαυΐγε 1. 76. 49:90 τηυϑὶ [Πεγεΐίοσε δανο Ὀδε δ 
Ῥϑσί οὗ ἴῃ ογίζ. οσβοῖϊθ.0 ΟΌ. οουϊὰ ποῖ πχδῖτα υ86 οὗ ἰΐ, 6 ζοε5β δἰβ οὐντὰ 
ὍΑΥ. Ηςδ ἀο68 0 ἰοηρεῖῦ αυοΐδ 8 ΡΓΟΡὮΘΟΥ, Ὀὰϊ κἰνεβ ἃ ϑρεοίδε ἀεβοσὶρ- 
οι οὗ ἴδε ἐνδηῖβ ψὩΪΟΒ δνα ἰδιζθη οἷδοα ἴῃ ἢΐ8 οὐγῃ ἀΔΥ δηὰ ἰῃ πὶ ς ἢ 
δα Ῥεζοεῖνεβ ἴῃς ἔυ] 6] πιοπὶ οὗ [ς οἷδγ ῥῬσορδεςου. 

γν. 8, 9 δ΄Ὲ 30 σῃυςἢ ΑἸἶκο ἱπ ἰουσδὶ ἴο 76. 407 ἴῃαὶ βοιὴς ἰὶ πὰ οὗ 
τεϊδίοη τηυβὶ οχὶϑὶ Ὀεῖνν. ἴΏοτα, ὄνεη του ρσἢ ἴῃς ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΘΥ 8 ποϊ 30 
ΒΕ ΚΙΉΜΙΥ β'πλ]ατ. Αμαΐη 76.᾽5 τ Ὁ ἰβ οοστεςὶ, 8116 ΟἹ. 15 ἱστερσυϊασ. 
1 σεσίδ ]ν ἸοΟ ΚΒ 85 ἰξ ΟΥ. δὰ αυοίοα [18 4150 ἰῃ ἢΪβ ἔσες ζδηηοσ. Βυῖ 
ἶνε., εἰ αἱ., οὈ͵]εςί, δια ἰπ581951 [λδ΄ νν. δ: " ΔΙῸ 8 ἰδίοσ ἱῃξεσίοῃ, Ὀδθοδβα 

{πεν γεάίοί ἴῃς ςαἰΔϑ ΌρΡὨα οὗ Εὔοτ 85 51}}}} ἴο σόσβθ, ψ 8}}]6 ἴῃς ρὑχγεςεά- 
ἴῃς νεῖβεβ δανὸ δσεδαυ ἀεβοσὶ Ὀςα 1ἰ 858 ραϑὶ ΟἹσ 85 υβὲ ἱακίηρς ρίαςς. Τῆΐβ 
ΡΡΕδῚσβ ἴο Ὀε 8 οοβεηΐ σεΆϑοῃ [οσ γε) ςηρ ἴμε58ὲ νεῦβαβ, Ὠοΐ ἴο σῃ θη το α 
τῆε υϑε οὗ ἴδε 214 ρΡΕΓβ. ἴοσ ἴῃς 2ὰ 84 (ῃς ἀἰβογεηςς οὗ τηεῖσε. 1 [ΠΟῪ οἶα 58 
ψἱἢ (Πα τεϑὶ οὗ ἰῃς ογδεῖὶς ἴΏοΥ Ἵδηηοῖ ΡῈ οτἱζ. Βαυϊΐῖ 8οὸ νου] ἴδε ῥσχεάϊο- 

ἄοη οὗ ἴδ ἔυϊ. ἰπ ν. ὃ εἰδδῃ! νι μάν Ὠεγε ἴδε βδ πὸ ΠΣ ΘΣΑΣΥ τεϊδ οη. 
ον σε ἴῃ6 οοηπεοοη τ 76. 40 15 ἰδίκδθη ἰηΐο δοοουης ἰΐ 18 τηοϑῖ 

Ρἰδυϑίθ]ε ἰδὲ ΟΌ. Εἰ πηβο} 5ῃου]ὰ τενεσὶ Βοσὸ οὔσε θοσο ἴο ἴμ6 οἷ ἀοΓ ογδςὶα 
ἤἔτοτῃι ὙὩϊςἢ Βς ἢδὰ αυοϊεά. Ηδ 8665 (18 ογδεὶς ἔ.1 611... ὙΔΒπ ἢ μδὰ 
ΒΙπἀεὰ Εἀοπλ᾽5 1568 θη. ἴὐβΌΔ  Υ 80 ΨΑΣΥ, (ΠΟΥ δὰ ηοΐ βεεη ἴῃς ἴσαρβ 
ὙὮΓὮ δὰ Ὀδδη 56εῖ ἔοσ ἴθ. [{ Μὰ58 ἃ ἀἰνίηεἷγ υτουρῃϊ [0}]}γ ἰηϊοεηἀεά 
ἴο ἀεβιίγου ἴποσὰ 411} ἽΝῺΥ δδουϊὰ ΟΌ. δἰ πιϑεὶϊξ μοὶ ἢανα βεεη ἴῃς δρρτο- 
Ρτίδίθησβϑβ οὗ [Βε οἴδεσ μαζί οὗ ἴῃς οσϑοὶε ἔγοπι ψ Ὡϊς ἢ μῈ ψὰ8 αυοϊϊηρ υϑὲ 

4 (ᾷ ἴῃ ]ς-. 40,9 τεϊδίες ἴδε ἴνττο ἰοχῖβ τότε οἴοβεὶν ὃ. γεδαάϊΐηᾳ διὰ χεῖρα ΞΔ 13 ἴοτ Ῥ. Βαϊ 

(95 ἄοεβ Ὡοὲὶ τορτοϑεηὶ ἴδε οτἷς. ἰεχῖ. [ἰ ἰ5β ὅυς ναγὶν ἰὸ ἰς ἀεπῖσγε ἰο δνοίὰ ἴδ ςουδίςεϊ ὕς- 

ποθ [Πἰ5 νοσβα δηὰ [Βς πεχί. Ἐὸσ νυ. 10 βρεδίκ 5 οὗ ἴῃς υἱἱίετ ὀχιἱπεοῦου οὗ {πε οἴϑρείηρ, Ὀσοίδεῖς 
πὰ ποία ῦουτα οἱ Ἐδΐοαν, παῖ ν. 11 βαυβ, δὲ Ὑδηποῖ πὶ} ἰακὸ οδταὰ οἱ ἐπεὶς νίάονβ δὰ οἵ- 

Ρἤδηβ. Ῥαγὶγ ἰἰ ἰ5 ἀυς ἴο (μὲ οἴδες ργορὶι. Βορς ἴπδὶ ἰῃς ̓ υάεδηδ νἱἡ}} Ὀς ἴδε ἀκοπὶα οἱ Ἐκίοηι᾿ 5 

ἀεκιγαςοη. ΟἹ. ΟΡ. 18, Τυ, Οὐἰπῖκα (δ ςοιπίαίη5 ἴδε οτἶζ., διὰ δο γτεοοῃβίσγυςς ἧς ἐς ἀεείγογοῦ ὃν 
{κε αγνι οἱ ἐς ὑσείδιγεν απὰ κπείκλδοιγςε, “0 (καὶ δδ ἐς πὸ 'εογε.---(οἵ. τεβίοτεβ 76. 4019 ξὸ 85 ἴο 

τεαὰ Σον] νεγ9εῖ} «(:εαγεῖ οἱ» Ἑάονν, 140 δανε δὲς ςοογαί ῥίαζες. Ἐπ οαπηοῖ κδδε πἐνετεῖ!, ΗΕ ε 
ἐς ἀεείνογεὰ αν ἐξ πο 'πογε. Ὧδε ταδὶ ἢς τεβδσαβ 88 βεοοῃδσυ. 

{δ ς., Νον., Μασίΐ τεχζδγὰ νυ. δ 85 δεςοπάδιῃυ Ὀεοδυβο ἰΐ ἱπίουτυ ΡῈ ἴοσ ἴδεαὶ ἴῃς οοηπεςίξοα 

Ῥείπεςη ν. δδπάᾶν, ἴ, θεοδυδε οὗ ἴα υἱὲ οὗ ἴπ6 τ ἰπεῖεδα οὗ [ἢς 2 μετα. διὰ Ὀξοδυδο ἰἴ ΤΕ ρτοβοη 5 

ἔδο οδιδείγορῃο 85 ἃ ρὲυπάετίης οὗ Εδοπι διὰ ποῖ 88 δὴ ἐχρυ βίου ἔγοιῃ ἴεἰσ δὰ. Νον., Μαγώ, 
Οογ. δϑδυΐης (πδί ἰΐ παϑ ἰηἰγοδυοεά ἔτοπι Ἶς. ἰηῖο ΟΌ., ᾿Ἰβουδὴ δος. ἴο ἴδει ες. φυοϊεα {86 τεϑὲ 

οὗ ἰῃς οτδεῖὶς ἔγσγοπι ΟὉ. Βαυῖν. δ ἰ5 τεδὶ}ν ξο εἰ οδβεὶν πόυδῇ ἰηϊο ἴδς βίγυςίυτε οὗ ἴπε ῥαϑβῆσε ἴμδὶ 

[ἰ ςδπῆοῖ ὃς οπι. 88 βδεοοῃατγ. [ἢ τοδὶ ν ἴδε ἱπιρτοβδίοα οὗ βεοοηἀδείῃοβα ἰ5 ςαυδοὰ ὈγῪ Ο.᾽5 
ταοὐϊδοδίίου οὗ ἴπ οτίκ. οταςὶς τί οἢ 8 51}}} ὑγοδοσνοὰ ἰῃ 76. 



ἸΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΤῈΒ 1-ς 327 

85 Ὑ6]1 85 ἴῃ: Δ]ορεὰ ἱπίοσροϊδίοσ ΤῊ ἔδνουτβ ἴῃς σεϊεπέοη οἱ ἐξέγέ 
εὔὖας πὸ ὠμἀεγεαηπάδηρ ἐπ ἔδεε ἴῃ ΟΌ. 1 85 οσῖρ., νυ. ἵ. 

Οἷεν εομοϊμδίον ς ἐπαΐ Οὗ. φμοίδα ἔπ υν. 1.3 ση οἱα67 ογαοῖς, ἐξ6 ογὲρ. οἵ 
«ὐδίον ἐς δέμον ῥγεξεγυεά ἵη .1.. 40. “ΓΒ οοπουβίοη ἀοδβ ποῖ ΣΤΥ 1 ἢ 
ἱς τὰς ἔυσίμες οοποϊυβίοη (δαὶ 6. 88 ἴῃ6 δυΐμοσ. [ἰ 15 ΤΕ 9ΟΏΔ0 ]ς ἴο 
Ἰοοῖς ἔοσ ἃ [ἐγεπιίδη πὰς] δὺβ ἰῃ ἴῃς οτδςϊὶς υς. Εάοα (Οἷδ., Οος., Βυ.), δηὰ 
α ῥγνίογὲ ἴἴ 5 τοὶ ἱσηροβϑὶὉ]6 ἴῃδι εἰποῦσ νν. δ. ἸΓῸΣ νν. 7- δ. 19 γηϊσῃς ἔογχῃ 
τὴ)͵15 ηυς]ευ5. ΝΣ τς ἰατίοσ νν. "πὸ αχα Βοϊὰ ἰορχεῖμοσ ὈῪ ἴμε 58 π|6 σλεῖσε 
δηὰ ΌΥ ἴδδ ῬΔΓΆ]}. πῃ Οὐ. Βυὶ ΜἘ1Ο ἴ{ 15 ποῖ ἱσιροβϑίὶς [αὶ 76. χανε 

δβυς ἢ 8 Ὀσίεξ ογϑοὶς 88 νν. ὅ- 11 ἰὴ σοοπηδοοη τὰ ἢἷ8 δηηουποοσσηθηΐ οὗ 
ΝΕδυς δάσο ζζασβ οομαυσϑβῖ οὗ Νἥ. Α5814,---ἂς ἀδῆρσοσ ψ01}1 οοσας ἔσοιη ἴῃς 
ΠΟΙ Ξποορίης οὐ βδουϊμπατγὰ ἰο Πεάδη (ς΄, ΕΖ. 25),--ἤοζα 8 ποϊμίην ἴῃ 
νυν. 1. 5. 10. 1.016 0 ΑΙΓΔηΪ ΟἿΌΣ δϑοσὶ ἱηρ (ἄδηὶ ἴο 76., ἐχοορὶ [δὲ Ποὺ 
ΠΟΥ ἔἴοστῃ ρϑζί οἵ ῃ͵8 θοοῖς. ὍὕΠῈ ΤΏΔΏΠΟΙ ἴῃ τ ὩΙςὮ [.6 ΠΔΌΟΏ5Β ψἼὯΟ ἃζγὸ 
Δ᾽ ΠΙεὰ ἀραϊηϑὶ Εοτ ἃσγὲ βροΐίςεῃ οὗ Ἄχοϊυ 65 ἴῃς ΒΑΟγ]οηΐδη5β ὑπάοσ Νεῦὺ- 
Ὁσπδάγοζζασ. Βυὶ ἰ ἴῃς διίίδοϊς οἡ Ἑάοιῃ ἀϊὰ ποὶ ζ8411} ὑπάεσ [ἢ σεπογαὶ 

ΒΊΘΕΡ οὗ ΝΟὈυςΒΔαχοΖΖαβ οοπαυοϑῖβ, 88 76. ᾿Πκοὶν ἴο ἴσῃ δϑὶάς ἰὼ 
τἰγεδίθη Ἑαοια [118 ἴσια ἴῃς ὕσης σδῖὴς σε 6., ΒΟΎΕΥΟΣ συ ςἢ δὺ- 
βοσυϑά ἴῃ (86 αϑαϊτβ οὗ δἷβ οὐσῃι σοι ΣΎ, ταυβὲ μαναὰ δουρὶ οὗ Εἀοι--- 

δἴϊοσ ς86 8.6.1 Βυὶ νουϊὰ δε ἴδῃ ποῖ ἢδνς σείεσσεα ἴο Ἑοσῃβ Ὀὲ- 
δανίουΓ ἰοναγά Τ7υἀδῃ δἱ ἴῃς ἔσης οὗ [ογυ 58 6 1} δ] 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΝΟΤΕΘ. 

1. Ταὴωμς ςαἡ λῈ6 ΖΣιογά Υ᾽ αδιυεΐ ἰο Ἑάονε, οσ σομοεγηΐηρ Ἑάοηε, 15 τὸ- 

ξανθὰ 85 βεοοηάδσυ ὉΥ ΕἸςῆ., εἰ αἷ., Ὀδοαυϑε ὙδΏν ἀοοβ ηοϊ βρεϑῖς ἴῃ 6 
τόσα 8 ΜὮΙΟῺ ἱττη σον ἔο]ονν, δα Ὀδοδυβε ἰΐ 566 18 δ ροσῆ οι 5 δέΐοσ 
ἐπ γισίοη οΥ Οδασίαΐ. Ἀεβιά 68, ἴΠ 6 ῬΑ4ΣΔ]]. ἰὴ 76. 407 845 ἃ αἰ, ογάεσ, (οη- 
ἐεγπὴηρ ον: Τως σαΐδ Υ αδιυεΐ οὕ ΕΠ οεἰ5. Βαὶ [ἢ 5 5 ἀυς ἴο (ἢς οαἀϊίοτ 
οἵ ἴδε ρσορδεδςοῖθβ υς. ἴῃ ἡδέοηϑ (ο΄. 49,), ψβετο σοποεγηέηρ ἐδ 4 τηριοη ἐς 
6 8150 ὑἰδοεὰ δὲ (Ὡς Ὀερίπηΐηρ. [Ιὲ ἴῃς Ῥῆσαϑε 15 οἵὴ., ἴῇοσε ἰ5 ηὸ ἰηΐ ἃ 

ἴο ν. 5 ἴο ψΒοῦι ἴῃς ογδϑοῖε 15 δἀ ἀγεβϑεά, διὰ ἴῃς ὑσοη. ἴῃ σραΐπεὶ δὲν (ν. ") 
888 0 δηϊεοθάδηϊ, Ματσιὶ σοίδίηβ, [μοσείοσο, δὲ ἰςαϑὶ οομοεγηπὴηρ Ἐάονε 

(ςΡ. 76. 46348:40!. 1.3.3), Ὁ. Τοηηοςοῖβ 1 ψ ἢ ἴὰς οτδοῖε ἰἴ5.], οὐ Εάονε 

1 πεαγὰ α γεῤογί. Βαῖὶ ἴῃ ῬδΓᾺ]}}. ἴῃ 76. 40 15 ἀραϊηϑῖ [}185β. δίηςς ΟὈ. 
αυοίεβ Βεζα ἔσοσῃ 8 δδυῖοσς ογϑοῖς, ἴδε τ8ο]Ὲ ἱπἁ. ρῆγαβεα σοσηθβ τηοϑὶ 
ῬτῸΌ. ἔτοιη ᾿ΐπλ.----ητν ΣΝ Οὔ κύριος ὁ θεός ΞΏΟνΒ ἴῃς ἰπἤμπεηος οἵ ἴῃς [εἐν’- 
158}. τηοάς οὗ τεδάϊηρ ἰῃς αἰνίπο παῖ. Ὡρον Οὐ ἤκουσα ᾿ΡῸν᾽ 85 ἰῃ 76. 

49..--ν} ΓΝῸ δον ἴμδὲ ἴπΠ6 ριον ὑχοςδθδας ἔγσοση Ὑδνθἢ 85 115 δὺ- 
ἴδοσ. τὸν Ὁ032 ΤΙ ΣΏΔῪ Ὅς νου 5} 7 ςοπβίσυςα, 85 ἰορίςδ!γ ἴδε οὉ- 
εεῖ οἱ πριον (68.120 {.. 85 8η ἱπάερεηάεηϊ οἶδυϑε Ρδγα]]. ἴο ρον πριον, 

ΟΥ 85 8 οἰγουτηβία πα! οἶδυβε.---π τ᾽ ὦ πον ἐξαπέστειλε; 7ε. 405: τρῦν'. 

ϑίπος ἴῃς ογδςῖα νγαβϑ χίνθη ψἘ1]Ὲ [6 ΤΩ 5ΘΕΏΡῸΙ Μ͵8 ΤΣ ςἰηρ ἢΪ5 ἰουτ, 11 ἷ8 



ΟΒΑΘΙΑΗ͂ 

Ὀαῖῖεσ ἰο σεδὰ αἰϑο ἰπ ΟΡ. ἴδε ῥσῖς. ρβ885., 80 αἷϑο ὦ γοῦν. δϑίδεν. τεζατά9 
Ὁ..22 85 ἃ ἰδίοσ δ. ὙἿ 6 περιοχήν,  ΘῊ μι ἘΞ ᾿εμηἠΐο, Ὀαϊ 

Σ ἀγγελίαν. 7ετ. ποίε8 “αὐυοὰ ἰρβς “Ἰεραίυϑ᾽ 5ἰῖ, εἱ ρθε “τιυπὶο᾽ 
(Κδβσμεσ). οὶ. ἰδβουρῶς (Ὁ τοδὰ Ὕσο, θυὶ τὰς νΌ. ἐξαπέστειλε ἀοε5 ποὶ 
δτες νὰ (195. Μοτε ᾿κεῖ περιοχήν 83 οτἷζ. περίοχον, ὁ" τυῆο γέάες 

σγομμά. (Οὐ. ἴῃς 5ἰγα ας αἰ. οοσστυρύοη ἴῃ πυρόφορος ν.18, ΟΑρρεϊ]υ5, 

εἰ αἷ.. αἰτεδαγ ἐχρίδἰηπεὰ περιοχήν 88 “8 ἀοσυχηεηὶ σίνθη ἴο Δ Δι ββδοσ, 
θη (ἂς διηθαββδάοσ Ηἰπηϑο!᾽ (Ν0].).---ποῦν 6 τεδὰ υνὧν Βοῖἢ Βετε δπά 
ἴῃ 76. ὈΥ͂ ΣΔηΥ, Ὀεοδυϑε [ἢ τη85ς. 58 υϑοὰ [ῃσχουρῃουΐϊ, ΤῊ Ϊ5 18 γτεδϑοῃδ- 

Ὁ]ς, δυϊ δἴηος 16 ναγἰδίίοῃ οσσχβ 490 Μαὶ. χἣ- 4 (Ἴ νη.) σὰ Ἑάοσα, ποῖ 

δΌΞΟΪυἴ ΕἸ Ὺ ποοαββδσγ. Το ἰδηὰ (ἔδπ}.} ἸΏΔΥ Ὧδ τεξεστοα ἰο Βεγο, ποί ἴδ6 
ΡΕΟΡΪε 88 ἴῃ ἴδε οἼγϑοῖε.--- Ὁ) ἸῸΝ ο΄. Πρ} 1)}2) 18. 2', ὙἘ6 οοβοσί. 
νὰ τὰς ταν. δα ἀ5 δὴ εἰειηδηΐ οὗ δῃοουγαροσηθηΐ ἴο [τς οοτωσηδηΐ, [ἢ 0.8 
ΤΑΔΙκρ ἴΠ6 5 ΠΟ ἢ5 σοσο ἀτροηΐ (]6. 45).--2. π)5 1 ΡσορΆ. μέ. 88 

ἸΏ Νυ. 1757, υ. Κε5 Ἵκνο στὰ ν. 3.-- 8. 1 ἔτοσαῃ Ἢ" ἐο δοΐϊ, δωδὸϊδ 

Οὐ, Δ Ἔχργεβϑῖνα ΜΟσα 9ῸΓ διτοβζδῆςς ὙΔὶο ἢ Βοοσῃβ 81 11πι5 (Οτ.). 

Ἴνϑῇ ὦ ἐπῆρεν, ΘῊ δλιλοδῖ, ἘΞ εχέω, 811 ταϊβιαϊκίηρ τ ἔος Ὁ.- 
Ὴ σὰ ἴῃς οα ποιλῖηδὶ δηάΐηρ, 80 ς8]1εα Υ᾽οάΐδ οονεῤῥαρὶπὶς, ἰτεαυεηϊ 

τ ἐπ. 5ῖ., (68. 51, πὶ, αἶϑο ΟΕ, 2.4, ΡΓεβρ ροβεβ Ὁ") ἃ 808. 5ῖ., 5ζ. 
ὉΠ 65.185, (ὁόπκαϊ; λοίες͵ οἰεΥ 5, 76. 4057 τρυμαλιάς, ((. 2.4 σκέπῃ, ς΄. 

΄φ ΄σ“ Φσ φ 

Κώ, οαυέγη. ΒΏΒ. Τοοιρασος Ασ. ἰ3- εοποεαϊ, (3, τῷ }Ίασε οἵ 

γείωρε, 2  σξείϊοῃ, δηἀ (τ η8]. ίαζες ο7 ςοποεαϊνεδηὶ, γείγεαίΣ. ΒΆΝ] οου- 

ΡδΓ68 μϑ ἐμὲ γωρρεά υαΐϊεγ εἷάε, διὰ τη]. Β εἰσεηλι 7ιε, δολμολέεν.--- 

ὈΛΡ, 1 οσῖζ., νου θὲ δὴ δες., ἀδρεηάϊηρ οὐ ν»)9υ0, τ ὩΪΟΝ ΤΏΔΥ ὈῊ οοη- 

βίγυοα τ] (δε δος. οσ ψ ἢ 3. Βυῖ ἰδς Ἰυχίδροβίοηῃ οὗ ὈΟΙῈ σοηΒΈ15. 8 

Βατβῃ. Ἐν, εἰ αἱ., τεδὰ ᾿βεοσεΐίοσε Ὁγ 192 ἴῃ δοοοσάδησε Ὑ1} ὦ πον, ὦ 
ἰδοο;;ϑο. Ηἰ., εἰ αἱ., τεφατὰ (Ὠς ἔοτοα οὗ 3 ἴῃ "52 85 Ββοϊἀΐῃρ ὀνεσ ἴο ὉΥ Ὁ 
ὙΒΙΟΒ ἰ8 ἰῃ δρροβίοη ἴἰο 1. Οτ., ΕὮσ. σεδὰ νι, ατ. Ὀγρο. ϑίεν., 

1ΜΡΞ. ἱπβοσὶ ΡΠ ἔσο 7ε. 49ςφ. Βυϊ (ὃς ΝΊ55. 5Βῆον παι (6 οτὶῷ. τοϑὰ 

0, ὦ ὑψῶν, ΘῊ ὑρλο, Ἐ ἐχαϊδης, Ῥεῖ,, Ὁὰ., Οοη., Μασπὶ, Νον. 

“ν᾽ δηᾶ τὴ} ψῖἢ 5[. 38 836. ἔοσ δὰ ρεῖβ. ἔγεαυ θην ἰῃ τεὶ. δηὰ ρτῖς. 
εἶδυβεβ, Μ|ὶ. χσ", 15. 2215 47" 541 63.3.--. 522). Βεγα δ 8., 5067 αἱοῦ!, 858 

πη 10. 3037, ὦ μετεωρισθῆς. Τῃ 76. 49 ἰἴ Βδ58 δὴ ΟὈ͵εοςὶ Ἴ)}.---Οὐὖῦ ῥγίς. 

Ῥ855., Νυ. 24:1, Κὶ., Ηουρ,, ἮΝ 6., εἰ αἱ., τε Ὁ, ἃ βίσωρὶς δῃιὰ πδίυσγαὶ 

τοστος οη, Φ θῇς. 
δ. ΠΣ ἼΝ ὦ ἀπεῤῥίφης -- Πρ). 850 ἮὟΚΙ. νγο σοπρατοβ Αϑ35γτ. 

γανμιῶ. Τὶ ἷβ πο βεγίουβ οὐ)]θςοη ἰμαὶ ἴῃς Ν. οὗ ΠΟ ἀοα8 ποῖ ὁσοὺγ ἰῃ 

ΟΥ. ΧΙ. ρίδςςβ ἴῃς Ἵχοϊδιαβίίοη δέίοσ Ὑ7}} ν. 4. Βαϊ ἷῈ ογίζ. ἴξ βιοοά 

Σϑῖμοσ δἱ ἴπε θερὶπηΐηρ οὗ ν., Ψδη Η. ρυῖβ 1ἰ δἴτοσ ν. 5, υ. τοχζασάϑ ἴΐ 

8.5 ογίρ. ἴῃ 118 ργεβεηῖ ρἷδεβ. 7εζσ. τεδα φῳορβοάο οομέομὲςϑες ΓΙΌ), ἩΕΪΟΒ 

ν85 τεραγάςα ΌΥ ΟΪάδγ οοσησηθηίδίογβ 85 ἴδε οτὶρ. τεδαϊηρ (ο΄. Ῥεῖ.) γε., 



ς-8 30 

Νον., Μασιϊ οἱ. ἴδε ρῆσαβεο. ΟΒδ. οἵὰ. πγ  ) ὙΜ Ποῦ 88 “δὴ δα τοτ 8 
᾿αδηβέοστηδεοη οὗ ἃ ΘΟΥτΌΡΕΥ ττἰ το Ἰγ τ δ (ΟΡ. 7ετ. 495). τοῦ 
(εςίγογεγς, ἀδεῤοίδογς, Ἀδτὰ γοδδεγς, ἃ8 Ὁ52)) ΒΏΟΒ. ΌὉΝ ΤΟΠαΪΙ. ρμασῖ., θοΐῖ 

ἰηΐειτος., ἴοσ (μαὶ πουἹὰ πιᾶκοὸ ἴῃς οοηϑῖτ. ἀσεβεῖ). αὐ ὦ ἐπιφυλλίδας, 
ἴῃ 76. κατάλιμμα. ΟἿ (ὖ τά ἱκανὰ αὐτοῖς, ἰῃη 76. χεῖρα αὐτῶν (Ὁ). 

ΖΦ ἰμίεγρσεῖβ ὉΛΣ2 ΟΥ̓ [003 ΠΟΤ γοδδογς ἐξέ υἱνμαρεῦς. --- Θ. ὙϑΌΓ. 
δ υὔϑην, ᾿πουρη ὙΡῚ τοδν Β6 (Ο]]., (68. "6. 5, (Ὡς Ρ]. 15 ὑσοῦ. δ βοσῖθαὶ 
ΕἸΤΟΙ, 30 δ]Ξὸ Εηγ,, Ηδὶ. γ73) Ασδη. χω. Οὐ 15. 2113, Οὗ κατελή(μ)- 
φθὴη δηὰ κατελ(ε)ίφθη, ψ Ὡς βουπάρα ΕἸ1κ6, β8θεοῖηὴ8 ἰο δανὲ σεδὰ 

217), ΑΕ ἰβ οοττεςί, ο΄. Ῥδσβὶ]εὶ δ᾿ γι. ΣλοΥ Οὐ τὰ κεκρυμμένα, ἯΝΚΙ. 

τϊηκα οὗ »κπἦνδς, Ὀυὶ [18 88 Βαγαϊγ ἱπίεπάεα Ὀγ ΟΌ., [δουρσὰ ἴμεσε σσεγα 
ταΐη658 ἰῃ Εάήοταη. Ἧϊο ἴσϑη8]. [6 σψο]ς, “ον 58 Εάοηλ βοδιοῃοὰ ουἵ ας 

αν ας Οεδαϊ]"" [απϑροείης 5,22)5 Ψ ἴῃ οἰποπάοα ἔτοσῃ ν. 7 δῃὰ οοσω- 
Ῥασίης Κ᾽ 825 ἴογ (εῦα]}, “ΠΟ τὲ 815 ρ»ηἶπέ5 βουζῶϊ ουἱ, :ο ἐλπαΐ ἐδεγ 
ὀγίηρ πο γε! )᾽" [πδηβροϑίη 135 ὭΣ) ὯΝ 1 οιηοηαοα ΝΠ ἔσοϊῃ 
ν. Ἴ. Ης [8ΐηκΚ9 ἰδὲ ἴμε86 δσὸ (6 ποσγὰβ οὗ ἴῃς αἰϑαρροϊηϊοά (αΐενεβ. 
ΓΒε. δπλδηβ ὩΣ ΥὙ2) ἬΓΑΘΠΟ. γ2 0) ὯΝ “ον σὲ [ὮΥ ρυγροβαβ 
Ῥγόκοη, (ὮΥ τῖβε τθουρμῖθ Ῥεοοτης ἔοο 881" ---Ἴ. ὕλη ψΨ, Οσ. ὧν ἴοσ 
-- ἘΚΙ., ναῦ Η. Ἰοΐπ δ). Ψ ἴο ν. 8 δῃὰ ἰγϑηβὶ. ᾿οιυ ἐς Εάοηι 

δεαγολεὰ ἑπγομρῆ, μὲς ἰγεασωγες σομρἧ ομέ ἰο ἐδ6 νενγ δογάδῦ ] (νϑῃ Η.) ας 
αν ας Οεδαϊ! ΟΝῈ].), ἑ. 6.,. [Ὡς Εἀοτα 5} ἰεττί τοσγ ἰονσασὰ ἴΒς Νοσία, Κὶ 83 

Ἰαῖεσ οδ]δὰ σεῦδιεπε, ὙὙΒεδη (ΒΕΥ Ὀερὶπ ἃ ὨΘῊ βοηΐεπος τὰ τον, 
Τρίηε αἰδέες βαυὸ σεπὶ ἐπε σιυαγ, σῖνοι ἴἰπες ονοσ, ἀρδηδοηδὰ ἴδ. Βυϊ 
(18 Ῥτόοροβδὶ 5Ρ01}15 ἴῃς ζέμαξ τχαοῖσο, δηὰ (δουρῃ Ο. 15 ποῖ ονὸσ ρδζ- 
ἄσυϊαΣ σι ἰδ6 τρεῖτο, ᾿ἰ 8. οί Σἰκοῖγ δι Βα βῃου]ὰ ἢδνε βροϊϊεὰ (ἢϊ5 
εδεςῖνε ξέμαξ ᾿ἴπς. Εοσ γιγῦν ΟΒε. τεδβ τ ὴῦσῷ ἐλεν καυε δεζοοϊεὰ ἐἦδ6. 
Ἰοὺ τ Ὁ δ᾽ ἬΜΟΣ πὶ 76. 2853, ΟἿΪΥ 6. 85 ὙΌΣ ἔοσ ἬΝ π, 
ἵνε., εἰς., αἰνίὰς [ὃς εἶδυϑε8 αἰ Βογοη ΕἾ ἔσο ΑΙ, ὕ,ο ἐδ δογεν αυς 

ἐδεν 5εμί ἐμεθ. ΑἹ δε μέ οἵ ἐν σουεπαπέ κσυε ἀεοεϊυεα ἐδεε, ἐπε δ οὗ 

ἐδ Ρεασε κανε ῥγευαϊ) θὰ οὐυεν ἐπε. Βαὶ 76. 383 85 τὲ]] 85 ἴῃ 6 τηεῖγε ἔδνοιῦ 
Α΄. ὦ ἀντέστησαν͵ ΘῈ οδρ. τηϊβίοοϊς ν᾽ ἔοσ σ᾽, ἴδε βδπι6 πχίβίβκε ν."; 
ἝΞ Ἰετα ΟΟστ ον ἐπμδεγωπς εἶδ. Ἴογῦ Βδ8 Ὀδδη νδεουβ εχρίδίποά. 
(1) ὉΥ ἱβκίηρ 1 1} ἴδε [ο]ονίης ἐδ δγεαὰ ἐδπεν ναξε α 5 αγὲ ὩΜ067 ἧδε; 
(4) Ὀγ βυρρὶγίημ οὐ υπάεσβϑίβηἀϊηρ Ὁ Ν οὐ Ὅν, ο΄. Ψὶ 41:9 (Οὐοῦ τὸκ 
ΡΆγΑ]]. "τὺ ὑ5ν), ΖΦ Ἵν τρ ὍΝ, συδὴν ΟΚ. τη58. δὰ οἱ ἀσθίοντες, οἵ οἱ 
συνεσθίοντές σοι(σε); (3) ὉΥ σαπϑίδηηρ [ἴ ἐδ} ἤ ἐξ} -α τ Ὀ]οοά σεϊαιοη8 

ςΡ. Α΄. Κι, ἢ, Βδ., ΝΙεμα ἀλνγόρμῖθσθ, ἰἰ, ΟΣ; οσ τεδαϊης Ἴοτὺ ἐδὲμδ 

ἀξϑοοίαίε5 ςΡ. 501. ὑθωῶν, νδὴ Η-.; (4) ΌΥ ροϊπέηρ ἰδ Ἴρπὴ ἐδόν τὐδὸ 
ταῦ ἀραΐησὶ ἐδδε, ΟΔρρε 8, ϑεγάεὶ; ἐδον τοῆο ἐαξ ἐδ γ ὑγεαά, Ηαϊ.; (5) ὉΥῪ 
οὐ της ἰἃ σὰ Ο, Ηἰ,, ΝΥ ε., εἰ αἰ. Βυῖ ἴδοη ἴξ βδβουϊἃ ποὶ Ὀς ἴβΚϑῃ 88 
ἄμε ἴο ἀϊτίοχ. Ὀυϊ 85 4 νατίδηϊ οὗ Ἰοῦν' (σ΄. Κ᾽ 4119); (6) ΌΥ͂ δτηεηάϊηρ ἰὲ 
ἴο Ἴφη ἐο δοαγε, ἀἐτοονις ἐλμεα, Ὅν. 8εε ἔυσίμετ θεῖον. ὙΤὨΕ τηεδηΐπηας 
οὗ 0 18 αἀἰϑρυϊοεά. γε., Νον. Ἰἰεανε (6 τοῖς οἶδυϑε ἀηἰγϑηβδίεα, 
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Ὑ [85 ποίῃίηρ ἴο ἀο ψῖ ὙΠῸ τοορρ, ο. 518, ([πουρὴ ἰτ Πδ5 ἔγο- 

αυςη Ραδη ᾿γϑηβἰδίεα ἴἢυ8. (Δ]., 6. ρ., ;8ΔΏ5). "ἐδ 7 δαυό βχεὰ μη 0ε 
ἐἦε6 α ιτνομμά, 885 ψΏδη οπς 68 ἃ ἀἄδρρσες Ὀεΐτνεεη ἴῃς Ὀεα δηὰ ἴδε 5ῃεεῖ 
ὙΏΘη ἃ ῬΟΙΒΟῚ ἱπίοηαβ ἴο 9ὸὺ ἴο 5]εερ.᾽ ΑἸϑο ΑΥ., Εν. Θ σα ΑΥν 
ΗΔ]. ἰτϑῃ8]. σις φμὲ ν»ιαπρεαΐεηξ ἰοη ῥαὶπ οηὲ ἐμῆϊρέ ἀθς ῥίαΐεα ἁ "᾽ αὖ- 
ἀονιθη, ορ. ΗΌ. 319 ἔοσ {19 υβς οὗ Ὑσπη. (ὦ ἔνεδρα, Ζ κῦρῃ, ὦ }.ζ8., 
Ἐ ποία, Α4. ἐπίδεσιν, Θ δεσμόν, Σ ἀλλοτρίωσιν. ΑἸ] ρχεβύρροβε ἔμ βατχς 
Ἡδεῦ. ἰοχί. Αᾳ. Θάρρϑᾶσ Ὁ δβανεοοηηοοίοά ἰξ τ τ ἼΟΤΟ. Σ᾽ οοηποοίβ ἰἃ ἢ 

Ἱ 0 δὲ α οἰγαηρεῦ. ΤὮς τοοῖ Ὁ βου] Ὀς οοτηρασοὰ Ὁ ΝΗ. "Ό ἐο 
μιυΐδί, τύεουε, 5ῤῖη, διὰ Ασα. ἢμλο ἐο δὲπά ἔτοτα τὶς ἢ (86 τηοδηΐηρ ἐογά, 

γοβε, 5ηαγέ, ἴδ πδῖασα ἢν ἀεγίνεά. Οὐ. ὦ Αᾳ. Θ. ΒΒ. ερ. “Ασασω. δ)μο 

σἰγεῤοῖς οπόσεῖ, ς΄. Ατ. ,» πφμαϊξμον ἀἰλίονἀἐ! αἴτετα᾽" δηὰ ἰσϑηβῖ. “Ῥεζῇ. 
μπεὶ (85 βοιῃοιἰηρ ἐχίεη δ). Οὗ τ Μδς. κ οἱ ἦσαν τῷ λαῷ εἰς καγίδα 
καὶ εἰς σκάνδαλον ἐν τῷ ἐνεδρεύειν αὐτοὺς ἐν ταῖν ὁδαῖΣ, ΤὮς νδτίουϑ δῃγεη- 

ἀδίοῃβ οὗ Ἵ"Ὁ δ’Ὲ ὑπηθοθββαιυ. οὶ. ὙΣΌ ΟΣ ΠΣ ησέ; ΟΥ. Ἴδ)Ὁ οΓ 
ἍΔ29 σπαγε; Ῥτίηςςα, 781,., χνὶ, 1807, Ὀ. 177, ὙΣΌ δέορε, 1818 νψου]ὰ ποὸ- 

οεβϑίϊαῖς, δοσανεσ, ἴῃς ἔυσίδεν ομδηρε οὗ γπῦ ἰηΐο Ὁ9 τ ΧΟ οὐ. 
ὟἊΚΙ. Ὑσπη ὌΣΟ ἸΝὴ ἼΓΟ Ἵ μὴ ἐδγ «καὶ! εαὶ ἐξ ἤεδλ, 5μα]} ἰαξό 
σιυαγ ὕἤζοηε {δδε ἐδ ]οοὦ. Ματὰ "τὸ ἀτιυεϊδηρ (ς΄. Ὁ. 45. (5); ἴογ (ἢ 6 

ῬὮΓΑΒΘ Ὁ Ὁ ἐο ναζε ομε᾿ς ἀυε ἔπρ, 516 ἀοιυη, Ὦδ σΟΙΏΡδτοΒ 1) Ὁ 

ν... Ης τοϊρῆϊ αἷϑο αν τεΐζεστεά ἴο ζ0᾽ 5 ἰταῃβϑίδιίίοη, ἡγρ, οὗ 1: 

ν... Βυϊ Ηεῦ. ἰάϊομι υϑυ8}}ν σεαυΐτοβ ἴῃ6 5ξ. ὉΠ ΟΣ Ὁ (ο΄, 15. 
9 “ 

48), ΑΓ. ),9. Μααχα ἐπιοηἀδεέοη πϊσῃὶ Ὀς6 δἀορίεά, ἔοσ 1ξ ἰ5 τηοβὶ δῖ- 

ποῦνε 68Ρ. ἔτοσῃ ἃ ἢϊΞί. ροϊηϊ οὗ νίενν, 18 τ1π6 υϑᾶρὲ οὗ Ἴγτο αἰὰ ποῖ τηδίκα 
ἱξ ϑουβανψῃαὶ ἀουδυ!. 1 τὸ σοϊδίπ ἽΝ ἴῃ ἴ.6 8686 οὗ 5"σγέ, ψὸ τηυϑὶ 

οὈνϊαίς ἴδς αἰ συ οὗ ἴῃς ἀπβοῦταϊς ὙΓπσ τὰ ὍΘ Ἰθσν, Ὅς ἰοχὶ 
τηοβῖ ΡΓΟΌ. τεδὰ ἴοσ ὙΠ οτὶρ. 1» γπῶν; 18 σοπηθοίβ Οἰοβοῖν τὶ ἰἢς 

Ῥγεοεάϊηρ δηὰ ἴῃς [0]]. (οὐ ν. "), δηὰ ἴῃς ψδο]ς εἶαυϑε ἴδῃ τεδάβ, ἢ 
επλεηἀοὰ ἡφτῦ, ἐσ ἀἰδοοιμ ἐδεο ἐμογ δαὰ κορέ σειεπρ ἐγαῤς απὰ ἐδοι τυατί 
ἀϊτνηιαγεοα (ἀεοίγογεα), δεοαιδε ἐμέν ιὐας πο μρεγείαπαΐηρ ἐπ ἐδδα (3). Τὰ 
ἹΣ ΠΣ ὯΝ [ἰδ 8[. τιυβὶ τοίοσ ἴὸ Εάοπι, ὦ αὐτοῖς, Ὀὰϊ (ἢϊ5 15 5ϑίγβηρε 

Ῥεοδυβε οὗ [6 2ἃ ρεῖβ. (Ὡτουσδουϊΐ ἴΠς νεῦβο.0 Μδην τεΐεσ ἴῃς 5[. ἴο "Ὁ 
δηάᾶ [γδη58]. [ΠΕΥ μᾶνὲα ρἰδοθὰ βῆδσος ὑπάοσ ἴπ66 τολίοῦ ἐδοι ἀΐάσέ ποί 
ποίΐοσ. Ῥαυῖ χτδυωπδις δ} }ν [15 18 οῖ τοῦδ 016. ΟἸΠεσβ δᾶνο τορασαά θὰ 
ϊ 88 δὴ ἱπάερεπάεηϊ βϑεηΐθησθ. Βυῖ (ἃς 24 ΡΕΓ8. ἰ5 [θη οὶ δ δαυδίεὶγ 
ἐχρ αἰηθὰ. Οοη. ὑπβηβροβϑαβ ἰδ δέίεσ ΠῚ ὍΝ) ν. ἢ, Νον. Κ ΔέΕΣ ὉΝ2 
ΝΠ ν.8, Βυῖ ἴδῃ ΠΣ, Ὁ01655 διηοηαδα, Οσσυγβ ἔτνγῖςα ἴῃ ἴοο οἷοβα 

δυςοεβθίοη. ἧνε., Μασῇ, θυ. οὔ. ἴῃς ῥρῆγσαϑθε 85 ἃ τζδτῃ. ςοσησηθηῖϊ οὗ 8 
ΤΕ οσ ΟΣ 85 ἃ ναστίδηϊοῖν. 8. Ὅς δεβὶ ῥσοροϑβϑδὶ ἰ8 ΟἿ.᾽53 ψῇο διθ πη 12 

ἴο 3. δ πα ]ατῖγ ζ ὉΓ Ὁ 2 Τϑγ0. 
8. ΒΏΒ. 5υγρεβίβ (αὶ τὔκ ψᾶ8 ομλ. ΌΥ ἃ β8.σῖραὶ οστοὸσ βεΐοσε “)32}; 
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ΨΥ ποῖ σαῖποσ ὍΝ ὃ ΟἸδοῖθ σὔδηρα ΠΣΊΣΓ 0 ὉΝ)»29 ἴο Ι3Κ6 ἴξ Χῆοσα 

ΟἸΟΒΕΙΥ Ῥᾶγα}}. ἩΠ Ὀὐϑοπ. [Ιἱ 5 δϑϑίοεσ ἴο οὔδηρα 9)Ὁ5Π ἴο πθσπ, (᾿ς 
Ὁ ἰ8 ἀπε ἴο ἀϊῖος. Οὐ. 76. 40.-9. "22, Μασῇ, Νον.Κ ")ῺΣ, δὰ (Ὠἷ8 
8 ποῖ Ὠξοδβϑαῖγ. ὑΌΡΌ ὃγ σἰσωμρλέεν, τοὶ τυϊπομὲ σἰαμς ίέεν ; ἃ ἰαὶε πογὰ 
ἴῃ Ἠεῦ. Οτ. 5 ἰῃιεσεβέηρ οοη͵οςίυσε ὙΝΌΡ'Ὁ ὕγονε ]οξίθεῖ, ἑ. ε., Ῥεῖτα 
(ψ. 2 Κ. 147), 885 ἑου πὰ ἢο ἀρρτζοναὶ. [1115 ἀυῦ. νμεῖμεσς ἴῃς δεῖδῃ ΓΒ 
Απλαζίδ ἢ οδἰ]οὰ 7οκίθεοὶ τὰβ Ρεῖσα. Του ὦ ὦ Ἐ Ἰοΐῃ "ΌΡὉ ἰο ν. 19, 
ἴδε τηεῖσα 85 γ6}} 85 7ο. 439 ἔδνουσ ΑΙ. Νον,., δ αἱ., οὔ. 1ξ 85 ἃ νασίδηϊ 

οὗ ὈὉπο. 
10. (ζ. 7ο. 439. ϑἷεν., ΓΜῬ5., θυ. οσὰ. 3}" ἴοσ τηεῖσ. ζεδβϑοῦβ. δῇ 

Η. Ξυρροβίβ 88 οτἷρ. 3.» ὉΌΠῸ ἼΠΜ ὕΌρΡΌ. Βαυὶ [15 8 ποῖ ᾿Πκεἶγ.---Ἴἱ. 
2 (ὦ Ὀνρ; Ὅυ. Δρροδζβ ἴο οἱ. Ὧν", τοϑ τ ὙἸΌΡΌ, Ὀυϊ [6 σοΟηΒΙΓ. 

ἔανοιυ ΑΕ. Ὁ ἼὮΡ ἴο βἰαπά αἱοοί, ΒῸΒ. ζ. 2 5. 18, ΖΦ 3. 
Β0}] (σδη8]., 20 σἐαπά ἐΐέγε ας απ ἱπάὶεγοη, δο5116 ςῥεοίαίον ; ὟΝἊΙ., ἰο 
σἰαπὰ ἐπ ἰδς τῦαγ; ἍἭ).ς., Νον., Μαγίὶ, ἐο δὲ ῥγεβεμέ, ἡ 388, Ὅη ἃ 
ΌΡ); 0. ἸΓΔΏ5Ι, δὲς τὐα}} δῃὰ διρθηβ ΠῚ ἴο 29, τ Β]Οἢ βόνοΓη 

Ὀοῖὰ ὑπ δηὰ γῷν, ἔοσ Βε οὔλ. δ͵50 Ἰν2Ὡ. Ὁ. 885 οούσεςῖν βεε μαι 
5. ὝΤΟΩΡ, ἴοσ [6 οδισγίηρ ΟΝ ἰπῖο οδρΌν" 5δουϊὰ ποῖ ργοοεάς ἴῃ σᾶρ- 
ἴαχε οὗ ἴε εἰἴγ. Βαὶ ἴξ ἰ5 ἀπῦ. π Βεΐμες Ἣν οδη ὃς υϑοὰ τὰ θη, τοαῖ!. 
1 566 118 ἴο τὴδ τῆοσε ᾿Πκοὶγ [μαΐ ἰηβ᾽εδα οὗ ὅπ 18ε οσίψ. μδὰ δ᾽ πν1}, τοῦδϑη 
ἐμεγ ὅγοζε [ον δὴηι ἐπέ ραϊε- δα απὰ οηπέογεὰ ᾿ἰὶς ραίΦ. Οὕ-Ἕ Ατὰ. τ6.. νι 
8ῃου]ά ποῖ ΡῈ οἵ. γυν, Οἵ. ὦ ὦ Ἡ υὐνν, Ὀυϊ υπηθοσββαγυ, 55. 8150 
νι, γὼ γν, (ἴα νῦ. ὙὉ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ Βεῖα δηὰ Νὰ. 319 70. 4. ΒΏΒ. 
βυρροβίβ ἰδὲ ἰξ δ Ὀ6 ἃ ὙΣΟΏΡΙΥ ροϊηϊεὰ ρμΐ. οὗ πν ΡῚ. ἰπ 411 «α8ε5. Οσ. 
Ῥτοροββά 35", συ! ςἢ ὁοσυγβ τ]ὰ ὅν (708. 184). Οὐ τδς Μείδπερ ἱπ ὙῸΡ, 

ζ΄. ϑῖα., σνανημαίᾷ ς24. Ὅχ. ἰπϑογίβ θεΐοσε πγικ "Ό} ἐσέεϑέ βγο55 Γίγ Σ, 80- 
οουμτηρ ΡΥΟΒΌΣΤΑΔΌΪΥ ἴοσ 1[5 οσηϊββίοῃ ΕΥ̓͂ Βδρίο., φῦ. ἴδς ργεσεάϊηρ 9. 

122-14. ΤΜΡΞ. τερασαϑβ νν. 13-1 85 5Β6οο! ΔΙ, ΟΠ ΘΗγ Ὀδοδυβε ΒΟΥ δσὸ 

ντὶ τοι ἴῃ έποΐ τχείσο, ““Ὦ1]|Ὸ ἃς ῥγεσδαάϊηρ δηὰ ἕο] ]ονίης οοηίεχί 15 ἴῃ 
ΟΥ̓ ΠΑΣῪ (σἰτπηεῖετς,᾽"" Ηΐ ἰ5 4150 ἱτωρσεβεθα Ὁγ (86 δΌσχυρίη68585 ἰη ἴπ6 ἴτ8}- 

β'ὕοῃ ἔσοσῃ ἴῃς ραϑὶ ἴο ἴδ ὑσοϑεηΐ ἴῃ (686 νεῦβεβ. Βαϊ ἴδε ΔΟσχυρίηε85 
τηυβί ποῖ ὈῈ ἐχαρρεγαίδα, ὅεὲ σά ἰοο. τα 5. ὑσίηοῖραὶ δυσυσηθηΐς 18 
ἱπεβόςνο, Ὀδσϑυβε ἴῃς πιεῖ, βίγυςίυσε 15 ποῖ σεχυΐασ, δηὰ δεϑι 65, ἴδ 6 

ξὶπαΐ ᾿ἰὴ65 ἴῃ νν. 12:1. ἀσὰ ΟΥ̓ ΩῸ πηδδη8 ἴδ6 ΟὨΪΥ Οὔς5 ἰη Ο., σ᾽,, 6. ξ., 

νυν. 4. 7, ῬδΟκδδῖ ἕο] ]ονβ ϑ 8 ἴῃ δι πο Ζίηρ νν. 12. 18. 160. δ τορασάβ8 
ν. "1... σὐϊδουΐ (ες περϑῦνο, 85 (6 οοπίηυδίοη οὗ ν. 11,--]σῦν, 12, 18 

ΔΙῸ 50 5: τ ἶαν ἴῃδἱ ἵὟε., Νον. οἵ. ν. 13 85 βευοῃδσυ, ψὮ 16 ἮΝΚΪ. τερζαγὰ 5 
[ἢ 6πὶ 858 νατίδη!β οὗ ἴῃς βᾶπη6 ἱεχί. Ματγίΐ οοτηρίηςβ ἴΠε8ς ἴπτο ροβί ἰοῃ 5, 
Τοβασαβ ν. 13 85 ΟΥἹζ. δῃηα οοστζϑοῖβ ν. 125 Ὁγ ν, 129 580 85 ἴο τεδὰ 60 "οἱ ρἷοαΐ 
ουεῦ ἐδν ὄγοί μεν οπ ἐπε ὧἀαγ οἵ μὲς νεξίογέμπα. ΤὮδ σεϑβοη ἔοσ ὑγείεσγ πα 
ν. 12 15 (δι ἐξ οοπηες(β ὈεΙΕΣ τ" ν. 11 δηὰ [π81 1 ἀοε5 ποῖ Ὀσγεβιρροβε ἃ 
Ῥτεςςαϊηρ ἱταν. ψ ϊςἢ ν. 13 τἱτὰ 15 απα ἀοε5. ἯΝΚΙ. ῥσγείεσβ ν. 13 οσα της 
[δε οορυϊδΔ. ὭὌυ. α͵5ο; δ οὔλ. ν. 35... ΤΜΡΞ. οἱ. νυ. 135. 125 δῃᾷ χοδῖ- 

ΤΆΏΡΟΒ ἴΠ6 ΟΥΟΕΙ, 186. 12.139. 186 Βα Του (Ὠς δἰ τ αυὶ Ὑ 15 οἴοβα, ἰὶ 5 
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ΓΕΔ ΟὨΪΥ ν. 135 τῃδι σδϑῃ Ὀδ τεζασάδα 85 ἃ νασίδης οὗ ν. "3, ἔογ ἰὲ δίοῃς 
ἐχργεβϑαβ (6 βαῖα ᾿πουρῆς. Απὰ ἃ5 ἰΐ βίδῃη 5, ἰἰ ἰ5 ποῖ ἰῃ 115 τῖσαι ρίδος 
θεΐνεδη ν. 12. δηὰ ν, 125, Τὶ που]ὰ βδεῖὼ ἴο θείους τ ν. 13, 85. 8130 ἴδς 
ΠΣΝ Ὁ), ΜΔΙΟἢ 85 ἱδίκοη ἔσοπι ν. 3), συϊσῃϊ ἱμάϊοαῖθ. δϑίῃοα ν. 135 δηᾶ 

ν. 1:0 ςφηηοῖ δνα 5ίοοα ἱομεῖμοσ ἰῃ ἴῃς βδτὴςδ βοηΐξῃςα, γ΄. 120 τοῦ ἃ 5ϑοῖΣ 

ἴο ὃὉδ 8 νατίδηϊ οὗ Υ. 125, ΤΆ ΔΡΡΘΔΙΞ, βονενεγ, τόσο ᾿ἰἰςεῖγ ἴο της ἴδδὶ 

ΝΎ ἰῃ ν᾿ 15 Ὰ5 ΟΥΚ. ΚΡ, δηὰ τὶ ἸΏΡῚ 88 δῇ δουσενίδίεα ἸΠΡῸ ὉΝ3. 
ΤὮς δΟρσονίδίίου 8 ονεσίοοκοα δηά ἃ βοῦῖρε ρυΐ ΓΝ Ὁ.}2 δἵϊζοσς ἴἰ. 
Οτῖζ. ν. 125 ἐποσείοσς τεδὰ 20 μποὲ ἔδοι αἷδο (Ξς. 85 ἴῃς Ὀαγθδγδῃ9) δέ- 
συε ιευἱεκεαϊν ἐπ ἐπε ἀαγ οἵ διὲς ἀἐτίγες5. Βαῖν. 39 15 ηοἱ αυἱῖς ἱπ ΟΥΟΣ 
εἰἴμοσ. Νον., Μασίῇ, εἰ αἷ., τοδὰ ἼΠΝ2 ἴΟΓ ἽΝ 02 ἴῃ ἴδε ἰηίογαοβῖ οὗ 

ἃ Βιποοίῃεσ ἰεχῖ, Ὀαῖ ἰἰ 15 Ὀσχείεσα]ς ἴο τεϊδϊη ὙΠ ὍΝ2 δηῃὰ ἴο διγοηά 
ΥὯΣΣ ὍΝ.2 ἴο ν2) 103 ἐἔξε α δαγδαγίαπ, ζ΄. ὦ. Οτ, “ἢ ἘΔ τ., 5) Ὁ.» σας 
1 ἐξ τῦεγα ἐδ 67 οἵ α εἰγαπρεγ. ΤὨΪ5 οοηποςίβ ὈΘΕΟΣ τ] ἴῃς ῥχεσοά- 
ἴῃ, τδῖκοβ ἰδ δϑϑίεσ ἴο δοοοῦυηῖϊ ἔοσ ἴμε ὑγοβεηῖ ἰεχὶ δηὰ αἰβροβοβ οὗ 
ΥΩΣ ΜἘΙΟΒ ἴῃ βρῖϊε οὗ 10. 315 15 ποῖ σοΥΣΙΔΙΏΪΥ "νεῖ ογέμπε. ἍὟΚΙ., 1Μ'Ὀ)ῬΟ. 
τοδὰ 102), Ὀὰϊ (δαὶ ἰ5 ζ.τδγωσηδίςδ!  Υ ἱπιροβϑὶθ]6.---18. Νον., Μασὶ 
τεδὰ ΥΝ ἔοσ ὉῸΝ ἴῃ ν. 132., δηὰ ἴῃ ν. 139 ΤὯΣΝ οσ ΚΝ ἴο δνοϊὰ ἴῃ τερεῖ- 

ἔοῃ οὗ Ὅμ. Οὗ ρΡρδγεηῖ βυρροσίβ (15, ἔοσ ᾿ξ σδηβὶ. [δε σοσὰβ ΌΥ (Ὦγες 
ΒΥΠΟΩΥΙΏΒ δη 0365 ἀπωλεία ἴῃ Υ- 13Ρ ἔογ ἼΩΝ, δηὰ 50 ὈΓΟΒΌΣΩΔΌΪΝ ἤεῖς 
41530.---ἼΔ »} (ὁ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν κα Ἰρ}3 ([). ΤὮε Ρ]. ἴῃ πρπῦφη ἰ8 

ἐταροββίδὶθ, ᾿ξ πδὺ 6 “- κ)υγῦϑηῃ, 668.}4Κ, (ΟἹ 7. 1053 ἔος διδοίης 
Ν) ἴο ἴδε νῦ. ἰμβίεδά οὗ ἴο ὃν, δῃὰ 2 5. 69 22:7 (ρδυδὶ]. Ψ 18:7) ἔοσ ἴδε 
οπμλϊββϑίοῃ οὗ Ὁ ἢ γῦθ, ΟΥ̓ ΤΤ6 ΠΊΔῪ τεδὰ νὴ ΟἹ5., Ενν., δ αἱ., πυϑὴ 
Ἴἢ, ΟΣ, θεϊίες, 2). ΟΥ. τεβδὰβ. 1) ἴοσ ΤΝ Ὁ.2, Ὀαὶ (198 αἰδίυτθ5 [Βς 

τὨγιμπνὶς αΐδηςς ΓΟ Ὦ 65 οὐ θη Εν ἱπίεη6ἀ.---14, Ρ᾽9 ΟἿΪΥ Βεῖε δπὰ 
Νβ. 3. ἴῃ Νὰ. 3" 1 πχεδηβ φίμμάεγ, ρα ΓΑ}}. η9, Ὀὰὶ 1 σδηποῖ τρδδη [15 

Ὠεσο. ὍΤῆε τοοῖ ΡΟ 56 618 ἴο τηθδῇ 20 ἐδα αῤαγί, ἰο γεπά. (ΟΣ. Ατ. ῳ» 

ἰο Φρὶΐ, αὐυϊάε. ὝΒΕΓς 15 αἰ έσεηος οὗ ορίηίοη τ βεῖδοῦ ἰΐ τεΐοσϑ ἴὸ ἃ 

Ὀτοδο ἴῃ ἴῃ 6 νγ8}} οσ ἴο ἴῆες ραγίην οὗ [πὸ νσὰγ8. Οὗ διεκβολάς͵ Ἐ ἐαίέδεις 
ἔανουν ἴδε ἔοστηεσ, ὦ (Ν.0) ἴῃς ἰαϊίεσ. Σ φυγαδείας ἰ5 ποη-ς(οτατ 8]. 

8.0. ; 
ΤΕς Αἵ. γὴν δέγωγοαξέοπ (ναὰ Ἡ..) δηὰ ἴδε οὐβεσυδέοηῃ ἴδὶ νϑϑδο 

τηοβί ὑσοῦ. σείεσβ Ὁ Ῥεβϑοηβ Ὑῆο δαᾶνα δσ Δαν δβοδροα ἔσοπι (ἢ Οἱ 
ἔανουγ ἴῃε ἰτδηβὶ. ῥαγέπρ οἵὨ μἐδδ τυαγς; 80 Β08Β., Μασῖϊ, νδῃ Η.-- 5 

ἷθ υϑεὰ Πετε δὖὺϑ. ἴῃ [86 5εῆβε οὗ ἀεἰϊνεσίηρ ὑρ, Ὀεϊχαγίης, Ὠϊ. 4258, 
Α". 63. 

1686. Τε τεδαϊην ὦ 3595 γὴν ἴοσ Ὁγτν ἰβ δὴ ἜἼχεζεῖίοαὶ ετπεπάδεοη. 
ῬεΓδΡρ5 Μὰ ββουϊὰ τεϑὰ Ὧν πον, 16 1ὲ νεγα πδοσβδασυ. Ὦᾳ. ὉΠ τγ 8, 

ϑοτηδ, ἱῃ ογάδσ ἴο τηϊηϊπῖ5ς (ἢ ΔΌΓΟΡ(Πς55 ἰῃ (6 σμδηρε οὗ δάγεββ, 

δ η58]., βοτηε νν δι διε βο 8}, ας γε, τυῆο αγέ, οἵ ἰΐνε, μροη τν κοῖγ »ιομη- 

ἑαὶπ (ἰ. 6. ἰῃς Τυάοδη5) λαυδ ἀγμηλ. ἘῸΣ ὍΩ ΤδηΥ ἩδΌ. π1535. τεδὰ 
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2))ῦ, τΒΙΓὮ Π858 Ὀδεη ἰδνουτοά ὉΥ δος δνὲῦ δἷπος ἐς Ε. ὔμοδαλου 
μᾶνςε οἶνον͵ (2 Ἶ.,λο.. Ἐοβδηπλ. επιοηἀδά, ἐπεγεΐοσε, Ὁ ΌΓ ἢ Ἴρῃ ((. 

Ὁι, 325), δηὰ [8]15 8 51}}} δὐορίεα ὈΥ ταδην, [που δῃ ἴδ6 ΝῊ. Ἰρῦ, τούησ, ἰ 

Ῥτχείεστεὰ ὉΥ ϑοῖῆθ. Βυϊῖ ἐλεγν «δαὶ ἀγίπα ιυΐπε, σὶῖουῖϊ ΔῺΥ αυδ᾽Βοδιοη 

οὗ ἰ}ς «δασδςίεσ οὗ [6 ψίης, σδῃ ΟὨΪΥ τηθβη ἰδὲ [ΠΟΥ 5}4}} οασουβε δὰ 

ζενεὶ. [115 δ ἰομεῖμεσ υρτναστδηίϊςα ἰο ἱπίοσρτεί ἰἰ 85 τεΐεγτίηρς ἰο [86 σὰρ 

οἵ ντδίῃ. γε βδουϊὰ εἰἴποσ ἴσϑηϑ]. Ὁ ΌΓ, ἢ ΕΒ σ., τοήδομ ἐχοερέϊοη, 

ΟΣ ομηεηα ἱξϊ, Ιπ ἴπε ᾿ἰδίϊεσ οαϑ6 γγὲ ἸΏΔΥ σεδα οἰ Ποῦ ΡΠ, 0.7 )μγγ (σ΄. 

70. 64), Οτ.: πϑπ, ΟΥΎ ΜῈ ΤῊΔῪ ϑβϑύτης ἴΠδὶ ἴἢς τεβαϊηρ οἶνον γ͵ὰ3 ἃ ἰγδηϑὶ, 
οὗ Ὁ 85 ἷπ 15. 1 δηὰ {πδὲ Ῥοΐῃ ὉΠ δπὰ νδὺ Ὀεϊοηρεοά οτὶρ. ἴο [πε 
᾿χὶ "ῸΡ Ὁ τὰκ Ὀλππῦ9 ἐν, αὐ ἐδσ παῤίομις 5λαὶ! ἀγίμξ μ6 σμρ αἱ 
1) λαπά. 8εε Βονεσ, ἰη ΠΗ ανρῥεν Μενιονγίαὶ Ῥοϊμηιος, ἰϊ, 207--το.--- Ὡς 
τηξδηίηρ οὗ »»ὺ οἵ »ὺ ἰβ ποῖ χφυϊΐε ςεγίδίῃ. [Ιὲ 18 [τδη8]. εἰἴμεσ σισαϊσιυ, 
διυαϊίοιυ ἀοινη, ο΄. ἐδ ξγοαί, ΝῊ., Ασδϑιι.: 7ατυ, εἰδεξ, ΒΒ. ; οσ ἑαϊξ τυϊάϊν, 

φ΄. Ατ. ἰχ], 1. πα ἶο »νεἰσίαζες ἐπ ἰαἰξέηρ, Ἡϊ., Τε].; νδη ΗΙ. οοτυραγεβ 

ὅγτ. ἊΣ, (Δα), δηὰ [χδη8]. εξ. Τα τεδάϊηρβ καταπίονται (κατα- 

πίωνται) ὉΥ͂ ἃ ὨυΡΟΣ οὗ ΟἷΚ. πι35., καταποθήσονται ὉΥ (οτορὶ., δηὰ 
αδεογδεδωεπέ ὉΥ ἘἜ ἴανου; σισαϊίοιυ ἀοιυπ. ἼὮς πιοβῖ ᾿ροχίδηϊ Οἷκ. π55. 
τεδὰ ἀναβήσονται ΟΣ καταβήσονται. ᾿Αναβήσονται ᾿τϊϊΏε5565 ἰο ψϑι, ἴοσ ἴἱ 

τεδὰ Ὅρη ἔου ψϑν., Οτεββιηδηη, 267 ὕὕγεῤγωηᾷ ἀ. ἐδγ. 7ὼἀ. Ἐτοδαϊοϊορίο, 

132, τεδά5 ὑγι, δαὶ ἰσϑηβὶ. σπὰ σλαὶὶ ἀγίπξ αἀραΐπ, οοτηρατίης Ατ. Ἴ: 

Ὑδδὶ καταβήσονται ἀοε8 ποξ ὈΓΕΒΌΡΡΟΒΘΕς δὴ ογὶρίπαὶ γ1}») (νδὴ ἢ.) ἰ5 
οὈνίουθΒ. Ιὲ 18 της ἢ τσαῖδοσ ἃ οοστυρίίοῃ οὗ καταποθήσονται, ΟΥ 85 ὟΟΪ. 
(Ὡουραι ἃ οοσσεςοη οἵ ἀναβήσονται. [050.8}}Υγ, Ὠούνενεσ, »Ὁ3 5 ἰγδηβιαιοὰ 
ΌΥ καταπίνω, Ἦο. 83, 7οη. 21, ΗΌ. 112, δηὰ ἴῃ νἱονν οὗ [8ϊ58 Οτ.᾽ 5 ἐπηθπη8- 

ἄοῃ ψὉ3) (ο΄. 15. 281) δ65 ἔογςε 65Ρ. 8͵3ο ἴῃ οοπῃδςοϊίου τ] ΝΠ ΜΥ͂Σ πὶ, 

Ρυ. γὮ, 8, Ββονγενοσ, ργείοσαθ]α. γε ., δ αἱ., τεδὰ γ9}) απὰ ἐκεγ 5καὶ] γεεῖ, 

ἐοέξεγ, ς΄. 15. 243920",  1ο7}. ὙὨΪ5 ρίνεβ Ἔχοθ]εηὶ 86ηβα, θυὶ 19.321 ΞΕΕΙῚ5 

ἴο τὴς Ὀεϊίεσ. ἯΝΚΙ. πεθα ]Ἵϑϑὶν σεδα8 ἴοσ (πε ἴἤγες ἔοσιωϑβ οὗ ρῦ, ἰἤγες 
ἔοτταβ οἱ πνν,, ἀδείγου, δι! ὰ ἱπίεσρσειβ γ»}} ὉῪ (δ ϊ5, απὰ :.:.α]Ϊ δὲ ἀδείγογεοά 
απὰ ἀευασίαίεα. ϑ8ῖεν. οτα. γι, ΓΜῬΘ. γε οσ πιδίσ. γεάβοῃϑβ.----νῦῦς -α 
Ὁ πῷνϑ, ποῖς ἴμε ρίεπε στ ης οὗ κι, α͵]90 ἰῃ νυ. 4.-11. ΤῊς βυδ). ἴῃ 
τὴ ΤΥ ἰβ ἸῈΣ “π, ΟἹ. 7ο. 4:5. Μασῇ (Οορ".), Νον., δἰ αἱ., τερατὰ (δς 
ῬὮγαϑα 85 δεςοπάδσγ. Βυὶ Μαγίΐ ἴῃ 15 1Σ8η5]. οὗ σρος ἰεανεβ ἰΐ ἴῃ (ἢς ἰοχί. 
δῖαν. βυρρ]ε5 οὐνν ἔσομαι 70. 417. ὈΠΨΎ ἰ8 ροϊπίοα ὉΥ ἴῃ Νββ. 
ὉΠ ο. ΜΡ. οὔ. 3} Γ}2 ἴοσ τηδίσ, σζεβϑοη3.---18. Ἵν} 15. ἴσϑη8]. 
ἰαϊουιδες δ! πυρφόρος ὉΥ ΟΟΛ (πυροῴορος ἰ5 οοττυρ) Ὦῷ ἐρηπέζεν. ΘῈ 
δωΣ κ͵Ἱδ. Ιἐ Πδ5 τεΐεγσεποθ ἴο ἴδε εςὐυβίοπι οὗ [86 ῥτίεβθ 5 σλδσο βίης δ6- 

ἴοσε {86 ὉΣΤΩΥ ἩΪ ἃ ἰοσοῦ Κὶπαϊοὰ δἱ (ἰδ βδοσοὰ δ᾽ίασ ὅσε. Η5 βεσβοη 
Ὅ45 τερατά δα 85 ἰηνίοδθϊθ. ὙΒεγείοσε [86 ὈγονοσΌ δὶ Ἐχργεβϑίοη ἔοσ 
δὐβοϊαϊς ἀδβίσυςου 'τγ88 οὐδὲ πυρφόρος ἐλείφθη. ΝοΪ. αυοίε5 Ηεδγοδίυ, 
πυρῴ. ὁ πῦρ φέρων καὶ ὁ μόνος διασωθεὶς ἐν πολεμῷ. 
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19. ὦ ΘῊ Ἢ ἰδία 32) δηὰ πιθοῦ 85 βυ δὶ. Βαυϊῖ ν. 170 βῇονβ {μδὶ 
ἴδε 5υδ)]. οὗ Ὑσῖνυ 18. 20 »' 53. ὙΠῸ ΨΕΙΥ ΤσΟηΒΙΣ., 2.) δηὰ πῦρφῇ δος. 
πίϊπουῖϊ τκ υξ ὙΣΡ Ἢ" τιν δηὰ Ὀρῦθο τν τἱ τν, ἱπάϊοδίεβ ἰδὲ ἴῃς 
Ἰδιίες ἃσε εχρδηδίοσυ. (ΤΣ. ἴῃς βᾶτῆς οοῃβίς. ἰπ ΕΖ. 41 ὈΟΦΥ ΓΝ ὝὍΨ, αἰϑὸ 
ΕΖ. 2611, ΤΕς [Γδη8]. οὗ τιν ὉΥῪ ἐορείδεν οἷ! ῖΒ Ἰταρσοῦδῦ]θ. δι τα ΑεΥ 
Ἰγτο ΠῚ τκ ἰβ ἐχρίδηδίοσυ οὗ Ὀγον, δηὰ 12 ")} οὗ φῦ. Οτᾷ. 
ἴις ἰεχὶ σεϑδαὰ 1Ὸᾧ9 2 ἩΔΙΟΝ 'ττᾶϑ οοτσυρίεα 0 10.)23. 850 ΠΟῪ δ͵50 
Ὦυ. Οτ. βυχροβίβ ᾿ὙΔῸ ἴοσ 0.2, νη ἩΗϊ. ὙΠ ἼΡ σμπά ἐδ ἰγαμε- 

Ἰογάαπὶο γερίοπ, ἐ. ε., Οἰδαά. αὶ ἰὰ ἰ5 ἀϊθςυϊε ἴο 866 Βονν εἰἴπεσ οὗ 
ἴεβς οουἱὰ Ὅς οοττυρίεα ἴο 105). Ὑδ Θχρίδηδίοσυ τοσὰβ ἀσὰ Ὁγ (86 
τὺτὶἴεσ Εἰ πγ56]} (ο΄. ΕΖ. 41) ταῖβοσ [δὴ ὉΥῪ ἃ ρἰ οββαίοσ, 85 ἦν ε., δ αἱ., (δ 1ηΚ. 
ὉΛΟΝ ΔῊ ΟΟΟΌΣΒ ΟἿ] Βεῖε, (ὁ 845 ἴ86 υϑυ8] ὈλΛΟΝ “5 τὸ ὄρος, ΟΥ, 
ἐο!]οννίης Ενν., διηθηὰβ ἴο ὈΛΟΝ ΓΝ Ἴππὶ απὰ (ἰοδε οἢ δε τιομαὶπ 
[ἐ. 6., [Ὡ ἱπθιδηῖβ οὗ ἴῃ Ἀ1}} οουηγ οὗ [υἀΔἢ, ἰη ἀϊΞΠηςίοη ἔσομι ἴποβα 
οὗ ἃς Νεχεῦ δηὰ ἴδε Θβερῃεἶδ ἢ) σοἷδ ρῥος5ε55 ἘΡῊ αἷνι απὰ ἐδ βεϊὰ οἵ 
ϑαιαγία. 50 830 ΟΑϑπι. Βτίμρε, ΜἽε:5. Ῥγοῤῆ., 2416 Ἴ., εἰ αἷ., οτα. ΓΝ 
δ Ὀοΐογα ὈΛΟΝ δηᾷ σδηβὶ]. σμὰ ἘΡῤηγαΐηι οἱ! ῥοσδεςς [8:6 Π61ἃ οἵ δανεαγία 

απὰ Βεηπ]αρεῖη, Οὐ φαά. δα Ἡ. οοπδὶπίηρ (ἢ 15 τ 18 ὟΝ ε.᾽8 ορβεσγναίίοῃ, 

(τϑη8]. αμὰ ἐκεν σαὶ ῥο55655 ἘῤὙῥγαΐηε, ἑ. ἐ., ἐμὲ Πε]ὰ οἵ δϑοναγία. Ατος. ἴο 

ΗΔ]. ἰδὲ 5]. οὗ ᾿οκ ΠῚΨ᾽ ΓΝ ἸΦ}») 15 ] βερῇ, ψ δίς ΠΟ] 45 ον ὸσ ἔγοσι ν. 13, 
Βυϊ ἃ ὙδοΪο βεηΐδηςς ἰηζοσνδηδβ ἴῃ ὩΪΟἢ ὕπο ΟἰΠῈσ Ρδγῖδβ ἃσὲ ἴδ 800]. 
αἶϑο δος. ἴο Ηδὶ. ὙΡ ὙΠ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ἱπ ΟΌ. 8: ν. 19. τ.-.40.. πῦρ ὍΠΗ 
(ὦ ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, οοηποςοῖβ π τὰ ὅπ, Αα. εὐπορίας αὐτῶν, Σ Θ τῆς 
᾽δυνάμεως ταύτης, ὦ ἴδιλϑο το Ἰδ.ω.:ο, Ἡ εχεγοίες πωμΐωδ. Ὀβυδιν 
ὅπ [88 Ὀδοη ἰγϑηβὶ. ΟΥ̓ δὰ 7ονῖγεββ. Ἐπ.᾽8 τεδάϊης σοαξὲ (ἔτοτι 15 
56" ἈΔ8 ποῖ Ὀδεη [ο]οννεὰ Ὁ ΔΩ οὔθ. ἵΝΚ]. [δἰ η Κα ἰπδι ἃ νῦ., ρεῖ- 
8808 γῶν, νὰ 8 οσίψ. οοηίδίπϑα ἴῃ ἱξ, ΟΒς., ΕΒ., βυρρεβίβ τῦπ)), σἱδοαυΐ, 
Βονανεσ, δἀορηρ ἰδ δίτηβοὶί.--τ.}}}}} ἽΝ: ΤὉὙΒὲ χοδάϊηρβ οὗ ϑβοιηδ 
Ηεδ. π58. “332 Ἴν, δ πρηκϑι, Θ' κλ χ 30) Ἐ ονιπία ἰοοα Ομαπαπα- 
οὐ! ἃτὲ ἰηςεγργείδ οηβ. Ἵν ἴβ δῃδηάθα ὈΥ͂ τηοβὲ ἴο 30 ΟΥΓὁ ΥἽΝ ΟΣ 

ὈοΐΒ. Αὐἀορθηρ ᾿Ἰζν δηὰ σου ἱηΐησ δὴ ΘΑυ ες βυρροβύοη οὐ ΟΒα. 

πθ νη ΗΒ ἢ γγῈ ΠΙΔΥ͂ τεβίοσα 19; [Ὁ ΡῚ 22} 5} πῦπ2 τῶ με Ὀτϑοῖ- 
εἰεὰ ρῆγαϑἪε ψουἹὰ Ὀδ ἃ χίοββ. Οὐ 3{Π] θδζίεσ ψγὰ πιδὺ ἔο ΟὟ τηοσὸ οἰ θεῖν 

4 ἸίοΩΙΥ ΥῸΝ ἰδ τεδά, 151 οὗ ν. 15 πγυδὲ Βοϊὰ ονετ.0 Βτίαψε, ᾿. ἐ., 21:6 }., πίϊδουιϊ ς«ἰδης- 

δα 441 ττδηκὶ., ἀπά [56 οαρευΐν ο[ δὲς Ἀοε! ο[ ἰδ:6 οἰέϊάνεν ο 1 «γαεῖ (τοῦ ῥο::ε::) (καὶ τολίοῖ 
δείονξείλ ἰο ἐπα Οσπσανέες. Βαὶ ἴδε Ηδεδ. οἵ (15 του!ὰ δὲ Ὁ.2)})2. ὝΦΝ, διεἷ. ἐπιεηϑ ἕδυ:, 
δαΐϊ ἔνε (δε ἴδε τεδάϊηρ ἰδ αν κατά. Καῖ ἰτδην. σμὰ ἐδ οαῤῥξυε: οἱ ἰδὲς ἀγηεν ὁ} 186 ον: 
οἱ 1 :»αεἰ (οὶ! Ιαλε ῥο:ςες5:0η) οἱ τῦκαὶ (αμασμῖες (βογέ αἀγό. 

{Ὁ ε., Εχρ., χχχν, 1:80], Ὁ. 367, δυφκεβίοά τμδὶ πΙ ὉΠ τῶϑ Ῥεγῖδρϑ ἃ ἰγαρτηεοῖ οἵ πὰ 
ΤΣ ἍΣΣ ὍἼ2Π2) σνά ἐδ 6 εχίδες οἱ [56 1εγαοίἑίος τοδο ἀγα ἐς Ἡ αἱαλ απὰ ὃγ Ἡ αὖον, ἐδε γἶυεν οἱ 
Οὐοεσο, τοῦ! ἐοηςμαν Ῥμαμίοία ας [αν α: Ζαογεῤκαιίᾳ. ιταϊ αν πον αἷϑὸ Ὠυ., ἐλ εχίΐες οἱ 

Ολαϊαοῖ απᾶ Ολαδον Οἱ! ἰαλο ἐπ6 Ἰακὰ οἱ ἐμ6 Ῥκαπίοίαπσ. Ἧε τεχατὰβ Ὀμκ ν .)2 δὰ θεϊϊετ 
νδτίδηϊ οἵ ΟΟΥν" ν. ἈΡ.Ὶ 

Νὴ Η. τεδάβ ὉΝ ὙΦ )20 ΠῚ ποτα γῦγ (ρσῖς. οἱ 577), δϑδυπιεδ ἃ ἰδειῶα δίϊες "ν πιὰ 

δε 4115 οὐἱἦν ἴῃ Ῥατὶ δῃὰ ἰγδηδὶ. ἴδε νἶὰε εἰ ἱες εαριεϊς 'φμὲ τον! ἄσνς 1 σεν," εεμς δες μας 
οἷ᾽] Σγαοὶ σμὲ [τον ἃ . . ., σοομεγοη ἶε ῥαγ5 ἀε5] Οσναμέεμ: Ἰμδαμ ὁ ϑαγβαιῆ. 
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τὰς οτάετ οὗ ν.." δηὰ τεδὰ πτ ἃ ὨΘΟαβΒΔΙῪ ἰγδηβροβίου Ὁ Ὑ5 2 Γ ΣΝ 
γῦτ τῦτ Ὑτν ὃ 

Ὑρῦ, ὦ ἕως ᾽Εφραθα, Σ Σαφαρά͵ ΦΛ". ᾿Αφαράθ. (ὦ 5 τεδάϊηρ οτὶ σἱπαιεὰ 
Ῥτοῦ. ἔσοσῃ εν σεφαραδ. 850 ἈΔΙΗΠΊΕΓΣ, ῬὮΟ 4130 στρ εη ἢ ἃ τλᾶσα. ἢ. οὗ [εσ. 

ου Σαρεκτῶν ἐμ ὀχερεῤίαγίο Ἐωεοδίαηπο ᾿Ἐφραθά ἐγαΐ, ἀος. ἴο πἰς ἢ ἕως 
᾿ΕΦραθά πουϊὰ ποῖ θὲ ἃ ἴχ8 5]. οὗ Ὑροῦ3 Ὀυϊ δηοίδπεσ, τλᾶσα. ἰγαηβὶ. οὗ Ὁ 
ΤΟῪΣ, ἩΠΙΟΝ σϑτης πο ἴΠ6 ἰοχί δῖ ἴ8ε τοῦς ρδοθ. 7εῖ.᾿ 5 (Γδηβ δου ἐν 

Βοεῤδονγο γα8, ἄυς ἴο δἷ5. υχϑίακίησ ἴῃ6 ὕστερ. ἴοὸσ 8 ρασὶ οὗ ἰῃς ποχγά. 

 ϑρον, ὦ μλανῖ, δ)αΐη; 115 Ῥδοδσας ἴδ6 σον ϊης 1 β ἱπίεσρτε- 

ἰΔὔου, ΚΑ., ΑΕ., ΚΙ., Αδᾶρ. ὍΤδε ϑρδηΐδγαβ δὲ ἴδ ὉΥὙ0Ό.---ΘΟΏΣΔΟΕΣ, 
ΚΑΤ΄", 445 . (ΟΟΤ., ἰὰ, 145), αἷδο ἱῃ Εἰ., Ε1 721} Β., ς. υ., ἰδεπ θεὰ 

Θορβαγαὰ πἱδὶ δαραγάα οἵ ἴδ ἱπϑοτὶροηβ οὗ ϑαγβοη, ἰπ 5. Μεάϊα 
ἰοναγὰ Βδυγϊοηΐα. 80 δ͵53ο Ὁ)]., 1εηοσιηδηὶ, σἄϑυα. Βαϊ Βασί. σῖσμν 
οὔϑβεσνεβ, “1 (εσο 5 ἃ [εἰ] ΟΟΙΟΩΥ οὗ σαρενεβ στε, οσενοσ, 

Βοίδίηρ ἰ8 οἴδοτνσίϑε Κπονγῃ οὗ ἱἰ; ΠΟΥ δΓῈ ΘΗΥ͂ οἰΣουτηβίδηςςϑ ον δηϊ 
ΜὩΙΟὮ πουϊὰ τοπάοσ ρσγοῦδθ]ς ἴα οχίβίθηος δὶ [815 ροϊῃηϊ οἵ ἃ οοϊοῃγῃ οὗ 
δυβηςϊεης ἱτηροσγίδηςς ἴο Ὀ6 Γεξεγισεα ἴο ἴῃ (ἢ ἴοστβ υϑεὰ Ὁγ ΟὈδαϊδῃ.᾽» 
Πε ὅ5ΔοΥ ἰἸἀεηδεά ἰὸ ἢ (᾽ ῥαγάα οὗ ἴῃς Ῥετβίδη οὐποίϊξοστω ᾿πϑοσὶ ροηβ, 

8 τερίοη ἰῃ Α58:.4 Μίποσ ἴῃ ἴῃς πεϊρῃρουτῃοοά οὗ ΒΙὨγηϊα δηὰ Οαϊδιίίδ. 
50 8150, 6. ρ., 668., Ηἰ. Κυς., ΝΝΈΒ., ὅαγ., Βατί. ΜΈΒ. δηὰ ὅδγ. οὐϑβοσνοά 

ἴδιαι [ἴ 15 “ ἀγαΐη τη Ποηδὰ ἴῃ δη ἰηϑοσ ρΡΌοη οὗ ἴῃς 324 γεδσ οἵ Κὶηρβ Αἢ- 

τἰος ἢ δηὰ δεϊευς, ἰ. 6., 275 Β.0.᾽ δίηος ἴπε Ῥεγβίδη ρεσίοἀ ἰΐ νὰ 8 υ5οὰ 
85 ἃ ὨδΔΠ6 ἴοσ Αϑὶα Μίποσ 88 ἃ ὙὮοϊε ΟἾΝΚΙ., ΑΟΣ,, ἰἱ, 430; ΚΑΤ΄, 

301). 8566 δ'ϑο (δε., ΕΒ., Μασ. 70. 318 βῇονβ (δὶ [εν ττεσὸ 5ο]α 

ἴο ΟΚ. σδάεσβ, διὰ ΝΝΈΘ. στεσηϊη 5 ι.5 ἴδδὲ “1,γαἷα ν͵ῷ8 δ στεδὶ 5ἰανο- 
τηδιεῖ, δηὰ Αϑα Μίποσ ν͵ὰβ ἃ Ἵἱοΐ βεδὶῖ οὗ ἴδε Τίδϑροσα δἵ 8ῃ δδσὶῦ 
δίς. ὝΠετε ἰ5 ἃ ἰσδαάϊίοη οὗ ἃ [ἐσ βῃ οδριϊν ἴῃ Αϑ8|64 Μίμοῦ υηάεγ 
Ατίδχοσχεβ ΟἿ (Ευ8., Οἴγοη., δὰ. ϑοβοόθηθ, ἰΐ, ΣΙ2, 113; ϑο] πη, 

25, 4; Οτοβίυβ, ἰ{ΐ,.7, 6.7..), Ὀυϊ ϑοτὰς ἀουδὲ 115 Βἰβίοσιεϊϊγ. Αγαίη, δος. 
ἴο 7ο8., 4"... χίϊ, 3, 4, ἃ ςοἴοην οὗ 2,οοο [εὐγίβαι ἔδση}} 168 τὰ 5 ἰγαπϑρογίοα 
ἔτοτη Μεβοροίδιηϊα ἴο 1, γαϊα δηὰ ῬΗγγρίδα ὉΥ Απιίοςδι5 ἴ6 Οτοδί (224-- 

187 Β.0.). Ὑε Βἰβιοσὶο γ οὗ [15 15 ἀδηϊδὰ ὃν Στ ςἢ, 7) μάδη πὰ Ονίθ- 
ομδη, 30 ἢ... ϑυβρεςοϊςὰ Ὁγ αυῖδο, Ε8., Ὀὰὶ δοςερίεα ὈΥ Θεμύγεσ. ΚΙ. 

Ὀεϊΐενεβ ἴδδὲὶ [δες [ἐπ ϑἢ σαρτνεβ οὗ Απὔοςδυ ΕΡΙΡμδη68 (τό8 8.0.) ἃζε 

ὃ αὶ. συρχεβῖβ γτΠ Ὁ Γ)γ αν ἐδι6 σα ρεένίιν ο μές ἐεῖ, ἐ, 6., Δ) ὍΌ τεῖιετε Ἐς. Ἱνεά, (μος 
Ῥζγοῦ. ἐδπὲς Ὀείως ςβόβεῃ Ὀεζδυβε ΟΌ. ϊπιβεὶῈ ᾿ἱνεὰ ἵμετε. Ἐογ ἼΩΝ δε τεδβ 25.935.) ἐδεν :λαἱ] οὐ- 
ΜΡ, οὐ ῥεορῤῖε, οἰ. Ἐ2. ,χοΞ, Ἧς οοπιραγοβ ἘΣ. 416 Ὑπογα δὶ (0.1.) ἰβ οοττυριεὰ ἴο ἽἼΠΦΝῚΊ 

(Κ1.).-τΑ ἔγδος οἱ ἰἢε 18ς. οχἱϊεβ ἰπ Εα! δῇ Ὧα5 Ὀδεη ἰουῃὰ ἴῃ δὴ ἰηβοτί ρου, ΑὨὮΏ., 11, Νο.) ςς 

(Κ. 123), ρυδιϑηεὰ δη οοπιτηθοιο οὐ ὉΥ 5. ϑεπίβες, Κοϊέσεπεί εἰ ονπο δῥηγεν ὧεν ἐμ ἐγ 
διυεεν 1} ἀες 8. 7ακΐνῆ. νος, ὅξπ Α τεγγενη παεὰλ Μεσοροίανείο ἀεβονογίεν ϑανεανίεν (το 

διᾶνινιε). Τῆς ρϑβδδβε τεδάκ, 4-ἐἰὸ- λα-α- πὴ ἱμα (νι!) Εἰ αἱ σ΄, δὲ ο«σἰδ, ΑΒὶ-ἰδκᾶπια (ΒίΌ. 
ὈΡ ΤΙΝ ΑἈίκαπι) μα5 οοπιε ἰο Ηδίδῃ (ρ. 20). ΤΆετε ἰ5 Ὡο ἀουδῖ ἰμαὶ δε να Ἠεῦγεν. 11 Ἐ 

ς-3 Ησ-ἰσξ- ἂμ ἴα τιοποποὰ πὶ Κα-:6-64ρ-Ρα, ΒιὈ] τα] Κεεερῆ, τοοδετῃ Ἐυρλία Ὀεϊπεεη Ῥα]- 
Τῆντδ δηὰ ἰῃς Ευρῆταϊεβ. Κ. τορὲ ἰξ 8 τηδεηϊουοὰ τὴ Ηδιγᾶμ (ϑοδίθεγ), ἮΝ ΚΙ. νίδοες ἵξ, 
ἐπεγείοτε, Ὡεᾶγ ἤδιτᾶη, ΚΑΤ. 260. 
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τείειτεὰ ἴο. Βὅ., Οτ. επποπἀ θὰ ἼΥῚΝ οσ Ἵν γε, ο΄. ΑΙά, ᾿Αφαράθ. δη ἮΗ͂. 

845 σενίνε ϑοδσδαοσ᾽ 5 οἱάεσ νἱενν [δὲ ὈνγρΟ (2 Κ. 17" 188.) τ 5 τωςβηῖ. 
Ἧς τεβδάβ γιοῦ (5 00), ἴῃς 55. ἔοστη οὗ Ὀνγυοῦ, “-- δέρα,γ. ϑιυ ]δεῖγ ΗΔ]. 
ἩΡΌ3 ἐπ δέῤραγα οἵ ϑέῤῥαγ, Ἰδαᾶτ ΤῈὶ ΑΌΪΌ δες ΕΖ. ᾿ἰνοὰ.---31. ὈΦΊΟ, 

δεῖ., 80 ὦ γὩινο, 2 σώσονες͵ Ἢ ταϊνρίονες. Βυϊ ὦ Αᾳ. Θ ὦ ρα5-., 
ΕἰἸΠΟΣ Ὁ ΦΊΟ ΟΥ̓ ὈΨῚ, 50 6150 Οτσ., Νον., Ηδὶ.--ὸῶς πῶ, ὦ 558, Ηι., 

σε. Ῥα.: Ἴπρ, Ὀσὲ τὸν ἴ5 ποῖ υϑεὰ σὰ 10 ἰῃ οοπηδοοη νὰ Με. 
Ζίοῃη. Ηδὶ. [8 Κ68 ᾽} Ἴ2 ὈΨΨῸ τὰ "2 Ἵν Ὀψσυ. ““1)65 (σφυοσττίοσβ), 
δαυνέβ δι Μοηὶ ϑδίοῃ, ρασίίσοης Ῥοὺσ ὄχέσγοεσ ἴα ἰυχειηοηῖϊ 5ὺγ ἰε σοῦ - 
ἴδρις ἀ᾽ ἔ53αι." ὙΤᾺΪβ ἰ5 ἴῃς Βεβὶ ἱπιεσρσεϊδου, 1 τὰς ρ855. 5 δἀορίεα. 
τὸν, ἐο »μαΐξα απ ἐχρεαίέοη (ο΄. Ηο. 89 7ε. 4038 τοῦ). τὸν πιὰ 5, οὐ, 
7α. 18,2 5. 4', Κ 243, 1 Ο(Ἐ. 14. δοφὺ Οὗ οοιτες ιν ἐκδικῆσαι. Κε., 
Ῥεγοντθ, νδῃ Ἡ. [Ὠ]ηὶς οὗ χονεγησηθηῖ, Βυΐ δυςἢ 8 υ8ὲ οὗ δ᾽ ἴος 

Τυάδῃ᾽ 5 σις ονὸσ οἵδεσ πδίοηβ 15 φυϊΐα ᾿ρσγοῦδῦϊθ. Μασ οὔ. εἰἴδες 
ΤῊΣ ὝΠΣ ΟΥ ὈΓΕΙΈΣΔΌΪ ἸΦ9 ἋΠ Γνκ ϑοσῦ δὲ ἃ ρἷοββ. (Βα. σεδά5 τυ ἔοΣ 
πυνῦ, Αςς. ἰο Ζίηι., ΚΑΤ΄", 647, θοῦ '5 δὴ οἷά ΒΔ. ἰοδὴ ποσὰ. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒῪ ΟΝ ]ΟΕΙ,. 





ἹΝΤΕΚΟΘΟΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ἸΟΕΙ͂. 

δι. ΤΗῈ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤὨαο Ὀοοϊς οὗ [οοἱ 845 υϑυδ}}γ θδδθὴ σερασγαβά 8458 (6 ψοσὶς οὗ ὁῃ 6 
δυῖῃοσ δηὰ ἰ5 511}} ἰγχγοδι θα 45 ϑιιοἢ ὉΥ 41} γθοθηΐ οοϊωσηθηίδίοσβ. Απὰ 

(5 ἰῃ βρὶϊ6 οἱ ἰδ ἕδοιϊ [αἱ Μ. εχ 68 85 ΘΑΙΪΥ 88 1872 τηδἰ πἰαἰπϑά 
(δὶ “ἢ. 2, 4 ΜΟΙ ποῖ τίη ὈΥ [6 δυΐῃοσ οὗ οἢ8. 1, Δ. Ηδ 
τεβίδι θα 818 ροϑι του ἰῃ 1874 δηὰ ἴῃ ἃ 1685 ἀορτωδίϊς ἔοστω ἰὴ 1880, 
σι ἤοη δα αἰά ποὶ ἐπείσέ ου ἀἰβογεηος οὗ δυϊ οσβὮ!ρ, ἰΒουρῇ δα 5{}}} 

τηλϊηἰαϊηδά (86 ἀἰβογοησα δη 4 ἱστθοοη 801} } οὗ [86 ἔνο β6ς ο 8. 

Μοχηδθ᾽ (8ι6518 τοπηαποὰ ὑπηοίςεα υπ8}], ἱπάροη ἀθΕὙ οὗ Πϊπὶ, 

71. ΝΥ“. Ἀοιδβίοϊῃ ἴῃ ᾿ϑοό διρυεὰ ἔοσ ἀϊβδεεηςε οὗ δι δουβῃρ ἴοσ 
οἶδ. 1,2 δηὰ οἢβ8. 2,4. Τρ Νονδοῖὶς οδ]]οἀ αἰζοηίίοη ἴο γοΓ68 

δηα ἰηἰεγρσοείδα ἴῃ ἢΪ58 οουῃίεγ- υρυτηθηῖβ ΝΟ γηΕ5᾽ ΠΟῊ-  5ἰβίθηοθ ΟἹ 
ἀυ δ! ν οὗ δου οσϑΐρ ἃ8 ἃ ὑγδοίίοδὶ δραηἀοῃμηΐ οὗ δἰ5 ροβὶ Ποη. 
σ. Α. ϑυ ἢ δηὰ Μασ 1ο]οννεὰ Νονδοῖκ β ἰδδὰ ἰῃ ορροβίηρ Εοιίῇ- 
βίο ῃ 8 ροβιὔοῃ, (. Α. δι ηοὶ σἱϊδουϊ τεϑοσνθ. Βαϊ ΙΏΟΓΘ το- 

σοΉ Εἶν Ἐγϑϑοὶ, ϑίονεσβ, θυ πὶ δηα Ρ. Ηδυρί αν ἀρτεθά (ῃδὲ [ἢ 6 
ὈΟΟΚ ἰ8 Ὡο υμἱίγ. Ἐγ55εὶ δάορίεα Ἐοιμδίθὶ ἢ 8 ΠΣ ΙΟΓΑΙΎ Ροϑιτἰοη, το- 
ξαταϊηρ “8.1, 2 ἴσου οὔθ διῖδοσ, οἢ8. 3, 4 ἴσοτλ δηοίῃεσ. ϑ΄θν 8 
οοηβίάοτα ᾽ἱΣ ". 1627 ).5. ,ι1.5. 1: ὉΌΔτα ᾽"-43 45 Ἰδίοσ δηὰ Ῥοιἢ 
Ροϊπί ουξΠ ῃϑΟΓΠ ΠΟ 5 ἴῃ ΟὮ5. 1, 2. 
1 18 οεασ (δὲ ἴοτα 15 ἃ ἀεοϊἀεα ἀἰδδσεηςα οὗ ἱπίεσεϑὶ δηά 

5] εοί-Τ δ ιίοσ 1ῃ Ὀοΐἢ βεοϊίοηβ. (8. 1, 2 ἰγϑδΐ οἵ ἃ Ἰοουβί ρίασιβ 
δηα 4 ἀτουρῃί 85 (50  ΠΔΤΥ Ρυπὶϑῃσηθηῖ οὗ (6 [ἐν8; οἢ5. 3, 4 
ἰγεδί οἵ (86 θη] ᾿υάρτηοης οὗ (6 πδίίοηβ δηὰ οἵ (ἢε ῥτοίεοςοα 
δηα ρίοτγ οὗ (ες [εἐννϑ, σου τηοη Ποηίηρ (Βε ἰοοσυβὲ ρίασυε. Βυΐ 
{βουρὰ ἴμ6 ἀδγ οὗ Ὑδλνο ἀοταϊπαῖοθθ σοἢ5. 3, 4 (6 Ἰοσυβί ρΡίαριδ 
ἴῃ Οἢ8. 1, 2 8 4ῖ3ο Ὀσουρῇῃϊ Ἰηΐο οοπηηθοίίοη ψ]Ὦ ἰΐ ἴῃ ἃ ἡυταρεσ οὗ 

Ρδβϑβϑαζεβ. Απά ἴΐ 18 ἀπε ἴο [8 ἔδοΐ, τλοσα [ἤδη ἴο ΔὴΥ οἴδεσ, [μὲ 

4 ΤΉς Ἠοῦτεν ἱεχὶ ᾽δ9 ἴουσ ςπδρίει, ἴθ Ἐπρὶ ὁἢ Ννεγείοα οὐἹ ἴἄγος; Ἐπρ δ᾽ 2325.:8 “«- Ἠς- 
τον 316. οἢ 2 Ἐπεὶ. “- οἷ, 4 Ηεδ. 

ὶ 49 



50 ἸΟΕΙῚ, 

(ἢ ΠΥ οὗ δυϊβοσβρ ἢ88 Ὀδθη πιδίηἰδί πο 80 8.ΓΟΠΡΙῚΥ ὄνϑῃ ὈΥ͂ 

οὔἶς5 κ Νονδοκ δηὰ Μαζί. μέ ἐψέϑδε γείεγεποες ἰο ἐμὲ 467 οἵ 
γαλαυεῖρ ἐπ οἶδ. τ, μη ομέ ἰ9 δὲ ἐμίεγ ῥοϊα οης. 

τ, Νοιδίης ψῇδΐενεγ ἰῃ ἴδς ςοηίεχὶ ἱπάϊοαῖεβ (μαι ἰδς ῥσορδεῖ δὰ 

ἴῃ τη (ἢς ἀδγ οὗ ὙδΕεὮ, οὐ ἴπῸ σΟὨΊΓΑΣΥ νν. "- ὃ Ἄχοϊυς ᾿ἴ. 80 ἀο65 
(πε ἔαςξ ἰμδὶ γα να Ὦοτε ἃ αυοίϊδιίοη ἔσοτῃ 15. 134, θη 8}} [σου ἰἢς 
δά άγεββ γε ἢανε ἴῃς ᾿νογάϑ οἱ δη ογίρίη) ροεῖ δηὰ ττὶϊοσ, 115 ἃ ἑοσείχῃ 

οἰοπιοηῖ ἴῃ ἴδ οοηϊοχί. 90 49. ϑῖον., θυ. 

410. ἢ Αγραΐηῃ ἰ8ε ρὮγαϑεοϑ αῖὲ ἰδίζθη 8] πγοϑὶ υεγδαῤένε ἴσοτα οἴδβεσ Ῥσορῃ- 
εἴβ, ΖΡ. 11} χ7.: 6 Μ4]. 2.5. Μογοονεσ, ἴῃς ἀδὺ οὗ Ὑδανεῖ δηὰ (Πς ἀδΥ 
οὗ τῆς Ἰοσιιῖβ δσὸ ςοππεοίδα πεσε ἱῃ ϑς ἢ ἃ τηδηποῦ πὶ ἰΐ 15 ποῖ οἶδα σ 
ὙΒΕΙΠΟΣ ΠΟΥ τὲ [ῃς 88π|ς, οσ Ὑβεῖμεσ ἴῃς Ἰοσυβ δὲ πε γεῖὶν (Π6 ὑγε- 

συγϑοῦβ οὗ [6 ἀδγ οὗ Υδηνεῦ. ὍἘ6 δίδσγχη 18 ἴο Ὀς ϑουπάδα, νὰ δζὲ ἰο]ὰ, 

χϑὶ Ὀεσδυβε οὗ {πε δρρσοδςῇἢ οὗ ἴπε ἀδὺ οὗ Ὑδηνε δηὰ τὨθη, 4]} οὗ 8 
βυάδάσφη, Ὀδοδυβε 8 ἢπρε Ἰοσυβὶ 5, ΤΑΣτ 5 σογηησ. ΤὙΒοη ἴδ ἀεβοσ ρου 
οἵ ἴῃς Ἰοουβῖ ϑίνδστη 15 σου ἰπυδα ὑπ] τὰ σοτδ ἴο νν. 19. 11 τγῇογε νὰ δὶ 

τηδεῖ τηοϑῖ ὈΠΟχρεςοίεα!γ ἃ ἀσβοσιριίοη οὗ δὴ ἐβοπδίοϊορι δὶ στὴν. Ὀυδτα 
850 Ὀεϊΐενοβ ἰδὲ 21}. 3 18 8 ᾿ἰη!οΣροΪδ οῃ. 

418... ὙΝὮΣς ἴῃς Ἰοουβῖβ ἴῃ 2: 5. τηϊσῃϊ ρεγῆδρϑ 6 ᾿πίεσρσειςα 85 
Ῥτεσύσβοιβ οὗ ἴδε ἀδὺ οὗ Ὑδμνε (18 185 ποΐ ροβϑὶὉ]6 ἴῃ 219.1, “1ὴ 
“ἢ. ἰϊ. 1το,᾽᾽ βδγ5 ανί βου, “τε ρίδασιςβ δηὰ ἴδε ἀδὺ οὗ ἴδε Ἰ,οσὰ βθέσῃ 

Ὁτγουρι ἱτατηθα δον ἰοχεῖδον.. .. (Π]58 ἀδεϊκοηίηνς οὗ ἴπε συη δηὰ τοοη 
8 ποῖ ἴο Ὀ6 ταιϊϊοῃδ ἰβεὰ ἰηΐο [πε εβεςῖϊβ ρο ἀαΥ δὶ ὑγοάυςεὰ ὉΥ 

ΒΨ ΆΙΤΩΒ Οὗ ἰοσυπίς ἰῃ [86 5, 1ΐ 18 ἃ βίψζῃ οὗ [6 ΠΘΆΣ ΔΡΡΙΟΔΟΣ οὗ ἴῃς ἀδΥ 
οὗ τὰς Ιοτὰ, ἰδουρσὰ ποῖ ἰάδηιςα] σι (μαὶ ἀαν (1ϊ. 321, ΕΏ9}.). .. 
[ε86 μοβίβ οὗ ἰοουβῖβ εσα [()6 Δτὴῦ οἵ ἴδε ΙΟοτὰ.... (. 25) δηὰ Ης 
ψ453 δἱ (ἢς Βεδὰ οὗ ἴδε Δαν ρἰνίηρ 1[ἴ οοπισηδηά; δηὰ (δυ5 [Ποτα 85 υἱζ- 

ἴυ4}}γ ταὶ Ῥσεβθῆςε δηα τηδηϊοβίδιίίοη οὗ ἴῃς 1 οχά, δἱ ἰεδϑὶ ἰῃ 115 θερίη- 
πἷηρϑ, ἴῃ Ὡς [6 ἄδγ οὗ (Ὡς 1,οτὰ ψᾶ5 νεσ δε" (ρρ. 202 3). ΤΈδβ6 
ΨΕΙΒ658 ἀο ποῖ ἀδϑοσὶθς δη δοῖι] ἰοοσυβὶ θὲ δῖ, 45 (πε ῥσχεςδαϊηρς δὰ ἀοηῃο, 

Ὀυϊ (86 ἀΔγ οἱ Υδηνεῖ; δηὰ [ῃς Ἰοσυπὶβ ἀγὸ [ἢ ἀρφεοηίβ οἱ Ηὶς ἰυἀρτηδηῖ. 
Απὰ γεῖ ἴῃ βρὶἴ6 οὗ (Πϊ5 τχηυς ἢ τηοσς ἰουσῖ]ς ἀδηροῖ οὗ [86 ἀδγ οὗ Υδῆνε ἢ 
[86 Δρρόδ] ἴο ζγερεηΐδηςο ἴῃ νν. 132-14 οἱ] Π8 85 Π1{Π|6 σείεσεηςς ἴο ἰΐ 89 ἀο 

[πε Ῥσδυοσ οἵ (ἢς ῥσθεϑὶβ δηὰ Ὑδη να 5 ΘΏΒΨΕΙ ἰη 218 8., [15 (ἢς Ἰοσυβί 
Ῥίασυε δηὰ ἴδε ἀσουρδῖ [Πδἴ ςοηδϊζαϊς (86 ψο]ς οὗ ἴπε5ε Ῥαϑβαρεβ, ἴ:6 

ἀδΥ οὗ ὙδανεὮἢ 15 ποῖ τιεποηοά δὲ 411. Ἐοιϊῃϑίεϊη δγεδαὰγν διἱδυϊοα 
419. 11 (ὁ [ἢς δαϊῖοῦ τ Ὧο σου ηφα ςἢ8.1, 2 τ ἢ οἢ 8. 3, 4. δὶδν. δηὰ Ὀυ. 

τοίδ ἢ (Πότ, βίσαηρεῖν ἐπουρὰ. 

23. ΤΏοΓε ἃτε ἴνο ἔυγίῃεσ ἴσταςοβ οὗ (8 ἰηϊεσροϊδος οὗ ἴδε δύ οὗ 
ὙΔΏνΜΘὮ το τἰςα ἰο ςοηπεςῖ οἢ8. 1, 2 τ 85. 3,4. ΤΒα ἔσϑι οἵ [π656 

ἷβ ἰῃ 29. ΤὨΪ5 νοζγβε, [πουρὴ ποῖ ΔΌϑοΪ [Εν ἱποοσ ρΘΈ]ς τὰ ἴΠ σοηίοχί, 
ἱπίεγγυρῖς (πε ἀεβοσ ρΡἤοη οὗ ἴδε δάνδηςς οὗ ἴδε Ἰἰοουβῖ βνάστη. [185 

τόσα ἤδη οηςε θδδη ροϊηϊεὰ ουἱ [δὲ ὉΌΡ, "αῤέονι5 ΟἹ ῥεοῤῖες, ἰ5 ταῖμεσ 



ΤΗῊΗΞ ΟΟΜΡΟΘΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕΞ ΒΟΟΚ ΕΙ 

Ῥεουϊαν ἰπ (5 οοηπεςιίίοη. ἩΙΙ.᾽5 σδη8]. ζξιΐδ, εοῤίε, διὰ Ὠΐ8 σεῖοσ- 
ἔὩος ἴο : Κ. 22 ἰη 7υ5:|Βεδίοη οὗ [818 ἀο ποῖ Βοά ροοά, Ὀδοδυϑε ἸῬῸΨ 
Ὁ ὉΡ, λεαν γε ῥεοῤίες, ἰὰ τ Καὶ. 2218 15 ἃ ρἷοββ ὉΥ̓͂ 8 σεδᾶοσ νῆο ντοῖς [6 

Ὀερίπηίηρς οὗ ἴῃς Ὀοοῖϊκς οὗ ἴῃς Ῥσχορδεῖ Μίςδῃ, σα βοτὰ Βς ἰἀεηδεὰ 
Μιοδίδῃ, ἱπ {86 πιασσίῃ. 
ὙῺΥ 5ῃου]ὰ ἴῃς ἡδίϊοηβ ὃς ἰηἰσοαυςεά αἱ [μ]8 ροϊηῖ, νΒδη 10εἰ οου- 

ςεηίταῖοβ ἢϊ8 δίς πὔοη ρου 18 οΤ ρθορῖε [1 5 βἰσηϊβεδηῖ [δαὶ (Π18 
γεσθα ΒΏου5 οοηίδοϊ 1 15. 13 (ν. 3), ἑἐ. 6. τὶ (ες βάπηα σὨδρίεσ ἔσοπι 
ὙῈΙΟΣ ἴΠ 6 ἱητετροϊδίοσς οὗ (6 ἐδ οὗ Ὑδθνε μΒαὰ ἀσγανγῃ 818 τηδίεσί δὶ ἴῃ 
11} (τα 15. 135), 219 8150 18 5: }}} 8. ἴο [5. 13.10.12 ΤῊες ἰπέεγεηςε 18 ἴβεσο- 

ἔοστε Ὡδίυσαὶ ἴ[μδὶ 25 Ὀεϊοη 5 αἷβοὸ ἴο ἴ8ε δ οὗ Ὑδανε ἢ ἱπίοσροϊδοῃβ. 
-- Οἢ 217 5ε6 Ἷοπλ. 

0, ΑΠΟΙΒΕΙ ἵγαος ἰ8 ἴῃ [δ6 ΠδπῚ6 7) μογί χοῦν ἴῃ 4,95, ΤῊΪΒ 8 
δΌς ἢ δὴ υηυϑ08] δηὰ ἱτυρσοῦδῦ]ε ἴεσστα ἴοσ 8 σεϑὶ ἰοσυβὲ βινασια ἰμδὲ γγὸ 
τηυϑῖ ἱπίεγρτγεῖ ἰΐ 85 8η Ἔβοῃδίοϊορὶςδ) ἰεστη ἴοσ [Πε Ἐποσηῦ ἴσου ἴς πογίἢ 
(δὶ μδὰ 30 ἰοὴρ θδδη ριορβοϑίεὰ, ΤΒςἊ τῃο]α οοπίοχὶ ἤοσὸ αϑαΐῃ 5ΠΟΥΒ 
ἴδδι 7οεῖ πδὰ ἴῃ τιϊηὰ ἃ σεδ]ὶ ἰοευβὲ σνδγηι,, ἔοσ δες ἀεϑοσίθεβ 115 ἀδϑίσιςο- 
ἤοη ἰπ ἱεστὴβ ῬΔσςἢ ἃγὰ ποῖ ΔΡΡ]σδΌΪ]ς ἴο υτηδη ἔοσοεβ. ὙΠα Οχρσεϑ- 
δίοῃ 18 (πεσείοσε ἄυς ἴο ἴδε ἰηϊετροϊδίογ οὗ ἴῃς ἀδὺ οὗ Ὑδῆνε. Ἐοιμβίεϊῃ 
αἰ δυϊεα 239 495 ἃ ψὯο]6 ἴο (ἰς εὐϊίοτ, ἾΝ. Ε. ϑυλ ἢ 6150 τερασαθα 29 
835 ἃ ρ'οΞ55. 

Αἴΐεσς [6 τεμλοναὶ οὗ [8658 ᾿ῃἰοΓΡοΟΪ Δ ο5 [86 ἀἰογθηςα οἵ ἰηΐοι- 
οϑῖ δηά 50] οἰ -τηδίίεσ θεν θθη οἶ5. 1, 2 δηά (ἢ8. 23, 4 ὈΘΟΟΙΏΘ6Β Ἔν ἢ 
οἰοασεσ. (8. 1, 2 [τοδί οὗ ἃ ἰἸοουβί ρίασιιδ δηὰ ἀγουρῃϊ, δηα οοη- 

ἰαἰηδα οτἱ βίη} } ἢο τεΐεγοηςα ἴο 86 ἀδγ οἱ Ὑδνεῃ. (8. 3,4 
(τοδὶ οὗ (ἢ6 ἀΔΥ̓ οἱ Ὑδῦνεἢ, δηα σςοπίδίη ΠΟ τεΐεσοηςα ἴο [ἢ Ἰοσιβὲ 
Ρίασιο δηὰ (86 ἀγσουσῃί. ὉΠ 56.168 οὗἩ ἱπίεγροϊδίοη5 Ὧ845 Ὀδδη ἀ6- 
᾿ἸΡοσαίεϊυ ἱῃϑογίεα ἴῃ οσάδσ ἴο οοῃηθοῖ οἢ8. 1, 2 ψἱ Ὦ οἶ 8. 3, 4. 

ΟΥ̓ ρίαν ἴΠῸΥ ψεσα ἀἰβθηςϊς δηὰ ποῖ σοπηεοί(αά. 
Βυὶ ἀοδ58 (815 σομο υ5ΐοη ἢ ΘΟΘΞΒΑΠΙΥ͂ ἰηνοῖνα αἰ εγοηςο οὗ δυίδοτ- 

85] ἴοσ ἴδ ἔτο βεοϊοηϑὺ ΜδγῪ τοὶ 706] 6 ἴ86 δυίμοσ οὗ βοίὰ, 
ἀἰβεγεπὶ ἐδουρῇ [ΠΟΥ το ϑυγεῖυ, [86 84Π16 ὙτίϊεΓ τδΥ 6 οἢ 

ἴνο αἰ εγεηῖ 800] 6ςοῖβ δἱ αἰβογοης π|ε8} Ὑεἰ ὄνθὴ 1 7 Δ55}Π16 
(815, γγχα σδηηοῖ Βο]α ἢΐπὶ Τεβροηϑ 0 ]6 ἔοσ (86 ἀδΔΥ οὗ Ὑδηνθ ἱπίετ- 
ΡοΪδιίίοϑ ἰῃ οἢ8.1, 2. ΕῸγ 1ΐ 15 πγοϑβῖ ἱταρτό 4 }}}6 (δὲ ἃ τηδη οἱ βιιςἢ 
ἤπηα 1ΠΟΓΆΙΥ 500]6, ψῇο Κηοτ8 50 Ὅ 61 ον ἴο Ἔχρῦεββ 815 ἰβουρῃ 85 

ἷῃ ἃ ΤΙΏΔΠΠΘΙ 8}] ἢἷ8 οὐσῃ, βῃου ὰ ἴῃ ΘΥΟΙΥ ἰηβίδηςσα ἤᾶνα ἰηβοσγίοα 
ΠΟΙΏΣΊΟΏ, Ὑ76}}- Κη ντ ΡΏΓΑ9658 ἴσου οἴμο ρσοροῖβ ἰηίο Ῥοθιβ οὗ 

ΒΌΓΏ ἰρχῇ ΠἰΟΓΑΙΎ Ὀοαυ δηὰ βηΐβῃ. Ἐοσγ ἰΐ βῃουϊἃ ὈῈ ποιςοά 
[πὶ [ῃ6 ΠΠΟΓΑΓΥ ΡᾶΓ8}16]8 ἰῃ οὮ8. 1, 2,  ἱσ ἢ Βανα Ὀδδη ροϊηϊεά. 



52 ΤΟΕΙῚ, 

Οὐϊ 80 ἔγεαυεπῆν, ἀγα 811 ἰουπὰ ἴῃ (8686 ἱπίεγροϊδίομβ. Τῇ 
ξεομυΐηθ 706] 8 οτἱρίηδὶ ἴῃ δϊ5 ἜΧρσ 35: ΟΉ8. 

ΤὨΪ515 ουὖγ αἰ ουΠ Ὑ ἢ οἢ8. 2,4 4130θ. 4.8 ἃ Ψ8οϊα 18 Ὲ σδηηοί 

θ6 5814 ἴο 6 5} 150} 8}}Υ ου ἃ ἰϑνεὶ ἢ οἢ8.1, 2. ὙοΙς 50}]6 15 50 
ἰηΐοσίοσ [δῖ ἱΐ ῦζ65 δραίηϑί απ οἵ δυϊβοσβῆϊρ. Ετομπὶ (Ὠΐ5 ταυϑῖ, 
Βονάνοσ, θ6 οχοορίοα 4 “5, ν ϊοἢ ἀγα δαυδὶ ἴῃ βίγεηρτῃ δηά οτσίρὶ- 

ΔΙ οὗ Ἔχρτοϑϑίοη 85 ΜῈ6}} ἃ5 τ γίσηϊς θοῦ δηά εἽβεοϊ νη θϑ5 ἴο 
Οἢ5.1,2. [πάρρ6(, ἃ5 ϑοοῃ 85 ἱΐ 15 δάτηϊεἀ [μδΐ ἃ 5Β'ηρὶα δυΐῃοσ Σ,ΔΥ͂ 

ὙΠ ΟἹ ἴὑπὑτο βοἢ ἀΐνεῦβα (86 1168 85 ἴ86 ἰοσιιϑὲῖ ρίαρυς 8 115 ἃς- 
ΠΟΙΏΡΔΏΥ Ων ἀτουρῃὶ δηὰ (δ6 ἰυάρτηδηίΐ οὗ [6 Πδ ἢ ἰῃ [6 ν] 16 Ὺ 

οὗ [εῃοβθαρδαῖί (Π6γα ἰβ ΟΥΘΓΥ͂ σοᾶϑοὴ ἴοσ Ῥεἰενίηρ {μα [06] τοῖα 
4 5, ὙΒαὶ βεκίηρ ἀοϑοτρύοη οὗ ἴδ 6 τλᾶσο δηά δἰίδοκ οἱ [ἢ 6 

ἰοσιιϑὲ ΔΙΤΩΥ ἰῃ οἢ. 2 848 115 ςουηίεγρατσί ἴῃ [818 ἀεβογ ρὕοῃ οὗ ἴῃ 6 
ΒΓ Π]οηΐηρ οἱ (Π6 πδίίοηϑ ἴο γᾶῚ. ὙὍὙΠ6 5816 5[}]6 δηά σῃγιίῃτω, 

[ῃ6 5ἰδοσαίο σηονοιηθηῖ, γα 864 ἰῃ Ὀοΐδ ρᾶββαροβ Ψ1 Θαι4] 
εβεςνεηθϑθθ. ΤΒοσα 15 18 Ὡο σςοροηΐ ΤΟᾶ50} ἴοσ ἀθηγίηρ [86 δυ- 

[Πουϑἢἷἱρ οἱ 4 1.5 ἰο 7οεὶ. 
ἴῃ τερδσὰ ἴο (86 γετηδίπαοσ οὗ [86 ἀρβῆει [86 πλαίίογ 15 ἀἰ ογθηῖ. 

Τὰς δυίδοσ οἵ 45 δ85 βίο 8ῃ οὔἱψίηδὶ πλδήηοσ ἴῃ ἀθβου ίηρ [88 
ῬΓΟΡΑΓΔΙΙΟἢ5 ἴοσ [86 δη4] αἰίδοκ οἵ Ὠδαίῃεηάου οἡ [6γιβαίθετι [μα 
11 15 τηοβί τυροῦ ὶα (Βαῖ ἢ6 Βῃου!α δανα ἴδ᾽ θη Ὀδοῖς ΡΟ᾿ σοτι- 
ΤΊΟΠ ῬΓΟΡὨΘΕς ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡΎΥ ἔογ (6 ἀδδοπρίίοη οὗ (μ6 Ὀδ.6 1561} 1 
νν. 15. 16... Ἰηάορά, ἀνϑη Ὠἰβ ἀερεπάθηςσε οἡ ἘΖακίοὶ ἕοσ (Ὡς ρϑποσαῖ 
ἰάδα, ἴοσ ψῃϊοῖ 866 δῖον, τα κο5 ἴ[ῃ6 οὐρα! ἵν ἰῃ ψῃΐο ἢ δε 6χ- 

Ῥ͵ΙΘ65565 (18 ἰάδα 411 [86 ΣοΥἜ ἱτηργεϑοῖνθ. ΕἼοῶὶ ἃ τεῦ οἱ 500} 
ἴοτοθ γγὲ βου! ἃ να ὀχροοϊθα ἃ νϑῪ νἱν!ἃ δηὰ βισ κίηρ ρογίγαγαὶ 
οἱ Ὑδαν ἢ Ἰυάρτηοηΐ οὗ (6 ἡδίϊοηβ δῃηα ψὸ οδῃ Βαγαϊν Ὀείΐονα 
(ῃ4ἱ Πα 5Βῃου!α ἢᾶνα αυοίεα συεγδαξέηε ἔτοτη οἴ ΕΓ Ῥσορῃεῖβ δηὰ ἢδνα 
Ῥτοάυςξα ἃ ρᾶ5βϑᾶρα 50 βϑηδσγδαὶ δηά 80 ἰδοκίηρ ἴῃ ἀδβηϊίθηθβ5 ἴδ 
σοητηθηΐδίοσβ ἢᾶνα ποῖ Ὀδθη οοτίδίη ἩΒοῖΠοσ ἰΐ τγᾶ8 ἃ ἀεϑοΠΡΌοη 
οὗ [86 Ρα([16 οσ ποῖ. ΝΟΥ ἱΐ 18 ἴο θῈ ῃοϊϊςεα [ῃδϊ (656 βθηΐδῃςθϑ 
ΠΟΥΤΕΘΡΟηα δἰπηοβὶ ᾿ἰῖθγα ν ἰο 186 ᾿πβοσγίίοηβ οὗ [86 ᾿πίογροϊδῖογ 
οἱ [6 ἀδγ οἵ Υδῆνεῃ ἴῃ α᾽ἷἢ- Δ δηὰ γα ΤΏΔΥ {βογοΐοσα σοΑϑΟΉ Δ Ὁ Ϊ 
ςοποϊαάς (παὲ [158 ἱπίογροίδίοσ τῆ. ἀεροηάοα 80 τως οὐ οἴδΒοΓ᾽ 
Ῥτορῃοῖβ ἴοσ ἰβ ἰῃουσῃϊθ δηὰ ρῆγαϑοβ ψουκοα ονοῦ ἴῃ 6 βεοοπα 
Ρατί οἵ ]οεὶ α]1980θ. Απὰ ψ τ (15 οἷὰα τ δ υηάοτγίαϊκα ἰο ἀείοσ-᾿ 
ταΐπα (6 οχίθῃϊ οἱ 18 ψοσΐ. ΩΝ 
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415, 16 σοστοςιν ῥγεβοσνοά, βῃοῦνϑ σὨΔΣΔΟίο ΞΕ ς᾽ [ΓΔ 68 οὗ ἴδε ἰηἴοῖ- 
Ῥοϊδίοσ᾽ 8 ἰαῆσυδρο, ο΄. 11} 21. Απά 345 ὈΘΔΙ5 18 βἴδι:} 8130, οὕ. 2.1: δὰ 

ΜϑαὶΙ. 33} ἔσοσῃ ΜὨΪΟἢ 34} 8 ἰδίκοη, ᾿8ἱ 48 ἢς παὰ ἴδίζθῃ [86 ῬὮΓΑΒΕ ἴῃ 2): 
ἔσοια Μᾷὶ. 43. 

41 15 α'ϑο Ὁγ (δες δὐϊίοσ, ἴος ἰδς ἔσβὲ 8] οὗ ἴπε νεσβε 18 ςοσῃροβϑα οἵ 

Ῥἄγαϑεβ ψὮΪΟἢ ὅσα ολαγαοίεγςἐΐς οἵ ἘΖεϊκὶο] ἀπὰ ἴῃς Ηο]} 658 (οὐάς απ γέ 
σλαΐ ἕπου ἐλπαὶ 1 αγΡὶ Υ αὐπυεῖ γον Οοά. Απὰ ἴῃ ἴῃς βοοοηὰ 8} ΟΌ. 1 
5 αυοϊεά δηὰ δ ἱπίεσγργεϊδίοη 15 δ ἀοα νι ἢϊς ἢ 18 οοττεςΐ δου ἢ 85 δὴ 
ἱπιογργείδου οὗ Οὐδάϊδῃ᾽ 5 ρῆγαϑε Ὀυὲ ουΐ οὗ δοςοσὰ μεσε νἱὰ ἴδ 5ἰἴδ- 
τίου οὗ (86 ὑχεςθαάϊηχς. Τδὸ δυΐδοσ οὗ 4.345, ἀνθ ἱξ δε δὰ τυτϊτίθη νν. 
15. 19. οουἹὰ ποὲ ᾶανὸ οοηηυδὰ 88 411 ἄοε5, ακὦ δαγδαγίαης 51α]} ποῖ ῥᾳ55 

ἐπγομρσῆ ἈΦ ΑΟΑΙΝ; δα ψουϊὰ δᾶανὸ ἰηϑἰΞιοὰ (Πδἱ δἱ ἴδδι ἔτη, δ 4]]} 

ἴδε πεδίδεη βἰοοά Ὀείοσε [ἐσυβδίθη, ἰδ Ηοὶγ Οἰγ νουϊὰ ὃς 58[ς Ὀδοδυβα 
οὗ δῆτε 5 ὑσόϑεηςθ. Ουγ εὐϊΐοτ, βονενοσ, μδὰ ἴπε οσδρίυγε οὗ 586 
Β.Ο. ἴῃ τυϊηά, ς΄. νν. 3. 3, Δηα ἐχρί δἰ πεὰ ἴδ6 ῥῆγαθε οὗ Οὐδάϊδῃ δεοοσά- 
ἴησὶγ. ὙΒ δυάάδη οἤδηρςε οὗ δύ άσεββ ἰῃ ν. 17 α]50 σψου]Ἱὰ Ὀς βίσδηρε ἰῃ 
7οεἱ, δὶ 15 ἰῃ πὸ ὙΣ 18 25] τ ἢ 18 ΨΕΣῪ 5ίσαῖας ἴὸ 4:7. 11 ΘΧὨΪΟὶ 5 ἰῃς 
οαϊοτ᾿ 8 ᾳυοϊΐΐηρ 5ῖ}]6 δηὰ ἰβ ᾿ῃοσεΐοσε ΌΥ ἷμπ,. 

Ιῃ 4153: νσὰ Βαανα ἀν ἀθηςοβ οὗ [86 οὐϊοτβ βδηά ἰῃ ν. 184 ἩΠϊςὮ ἰ8 

αυοϊςὰ ἔτοτα Απ. 918. ΤΙ 4194 ἢς δὰ αὐοϊεα ἔτοτῃ ΑΠ. 13, Ιη ν. 19 8 
β'σηϊδοδηξ ρῆσϑϑε οὗ ΟἿ. 19 5 υϑεὰ δηὰ οοστητηθηϊδα οὐ. 45:5 Ὀεϊοηρ 
ἐπα 1590 Ὁ ]γ τὶ ν. 195; δῃηὰ ν. 315 β ΨΕΣΥ της ἢ ̓1|κ6 417 δηὰ 231 ΜὨΪΟἢ ἃ Γὰ 
Ὀοὰ ὉΥ ἴῃ εαἰΐοτ. 439 δ ἢᾶνα Ὀδδη βιισρεκίοα Ὁγ Απ,. 9", οἵ. 4150 ἰΒς 
εὐϊϊοτ᾽ 5 Βορδ ἱπ 2570 δηὰ Απ. οἱὨ, ἰβουσὰ ἴδ ἴοστηβ υϑεὰ ἰηῃ ν. 155 δ. 
[ανουτχίϊα (δττ5 οὗ ΕΖοΚΙ6]. 4:18» 14 Ὀ496 οἡ ἘΖ. 471 8-. 4.89β 5665 ἴο 

Ἰοοῖς Ὀαοῖς ἰο 139. ὙΒς ἀἰθετζεηςς Ὀεΐτγεδη 7068 Ῥοεῖὶς Ὀὰϊ δοςυγαῖα 
διδίετηεηϊ οὗ πδίυσαὶ ογΕ ΠΥ ἱπ 25: 5. δηά ἴἢς Βγρεσῦοϊ!ς ἀςδϑοτί ρΡέοη οὗ 
ἴδε εχ Πν οἵ ἂς χοϊάδη ἀρὲ ἰη 4.5 15 ἰπϑίσυςνο.---ΑἹ] [815 Ἰηἀϊςαῖεβ ἰμδὶ 

(6 ττο]α οοποϊυβίοη (4:3-.) σοχ65 ἔγζοσῃ ἴδε δαὐϊΐοσ ττῆοβα ἑοηη655 ἴοσ 
αυοϊδλείοῃβ ἔτοπι οἵδεῦ ρσορῃεῖβ νὰ αν δγοδαυ ποίεα. Ἧε δανε α͵50 
οὐϑεγνεὰ τμδὶ [6 δὐϊίογ 18 ηοΐῖ ονοσ- ῬαγΏΟυΑΥ ἴῃ Β15 βίγ]ς, δηὰ παῖ δ6 
Ομδηζοβ Οσςββἰ ΟΏ Δ} ἔτοσῃ οὴς ρεέγβοη ἴο ἴδε οἵδ ἴῃ δὴ δοσυρι ΔΥ, οἵ. 
4Ἷ 411, 80 ἰδὲ [86 βΒυδάδη Δρρεδδσδηςς οὗ ἴῃς ἄσβί ροσβοῃ ἴῃ νυ. 315, Ὡς ἢ 
8ῃουϊὰ 5ἰδηὰ αἰτεςιῖν δέος ν. 13, ἡδεὰ ποῖ βυγρσγίβε ὑ5 βίπος 1 8 ἴῃ ᾿ἰης 
τὰ δἷ8 οἴδοσ σοῦ. Βιιϊΐ ανδὴ 80 ἰζ ἰ8 ῃοΐ ἐπι ροβϑὶῦ]ς [δὲ ν. 190. 11. 
δΙῈ 511}}} ἰδίδσ ᾿π9Ογ 8. 
Τὺ δ τὲ πᾶνε ϑθθη ἰδαῖ 4145. τὸ ὈΥ (ἢ εὐϊογ. Ὧνε τηυβὲ ΠΟ 

ἱμνεβέραϊς ἔοσ ΠΟῪ σης ἢ τόσα δ6 5 ΓΟΒρο 510 ]6. 
τος 4269 50 ΟἸΟ86}Υ οοπηεοῖεα ἰπ ἰΒουρῆϊ δπὰ Ἔχρτγεββίοη τῖτ νν. 5". (δαὶ 

ἱξδρῬθβδγβ ἴο μανὲ Ὀεϊοηγσεὰ τ] ἴἰ ἔσγομλ ἴ[ἢ6 ουϊδεῖ, ΔΙΠου ἢ (86 τΒουρῶς 
8 τεροδίδα ἰῃ ϑ᾽σμον ἀἰβοσοηῖϊ ΡὨΓΑΘΘΟΪΟΩΥ ἴῃ ν. 1, Ὑδαδῖ ν. 195 ἔοστῃβ 
8 δΔρρτορσγίδίε ἰηϊσοάποιίοη ἴο νν. "5 ςαηηοῖ Ὀ6 ἀεηϊεά. ὙἘ6 ποῖσε 
5 ἀἰ ετεηῖ, Ὀυϊ τὸ Ἔἐχροοῖ ἰδδῖ, ἴοσ (Ὡς Εἰμλοῖοσ ΟΣ ΒΟΧΘΙΏΘΙΟΣ 8 ΙΏΟΓΟ 
δρρζορσίδίε ἔοσ ν. 3" (ἤδη ἰῃς βίδοςδίο σγίῃτα οὗ νυ. 9 “.. 



ΤΟΕΙῚ, 

115, Βοσονεσ, ἢοΐ 50 ενίάδης [Ππδὶ ν. 3ν (ἔσοσῃ οηἡ σεζοιη οὗἩ νν ῥεορβίε 

7εγαεῖ οὨ) δηὰ ν. ὃ Ὀεϊοὴῃς ἴο 7οεὶ. ὙΒΟΥ δ.ὸ ΟὨΪΥ ΔΡΡΑΓΣΘΏΓΥ ἰῃϑορδγα- 

ὉΪ6 ἔγοχῃ ν. 35, ἰπ σϑδ !  Ὑ (ΠΟῪ δγε ποῖ ἴῃ Βδσιηοὴν ψ] 1. Εοσ δοοοσαϊης 
ἴο ν. 32 τς ἠπάρτησηϊ ἰ8 αηΐνεγβαὶ, οἡ δἱἱ ἴῃς πδὕοηβ, δηὰ 15 ἀεβοσί θεά 
8.3 50 ἢ α͵9ο ἰῃ νν. " 5-. Βαϊ ἰπ νν. 35. ὃ ἴῃς 500Ρς 158 ἤδύτοῦγεσ. Νοῖ δὶ] 
ἴῃς ἡδίοηβ ψεσὰ συ οὗ [ἢ στα] ἰγοδίπχοηϊ οὗ τὰς [ἐν ἤότε σμαγρεὰ 

δραϊηςι ἴἤε. Α8 ἃ τθβ90} ἔοσ ἴδε ρυη βῃιηθηῖ οἱ 8)}, [818 πουϊὰ {Βεσὸ- 
ἔοτε παγὰϊγ ἀο. [11 18 σις [μδὶ ἴῃ ἰδίεσ τεγαῖασε [Ὡς οσςὶ εδίτμμθηϊ οὗ 
158τ:86] ἰ8 ρίνδη 89 ἃ γὌᾶϑοῃ ἔοσ ἴδε ρυῃβῃπλθηΐ οὗ ἴῃς παὔοηβ, Ὀυὲ ἴῃδη 

Ὡοῖ ΤΊΘΓΕΙΥ [86 ΟΠ] ΌΘΙΟΙΒ δηὰ ἀεΒΠΌΥΕΙΒ οὗ 7 ἐγ 58]6 πὶ 8. τποδηῖ Ὀυὶ 
4}1} [Ώο86 παϊϊοηϑβ διηοηῦ βοτὰ ἴῃς [εἐἰνϑ τεσε βοδίίεσοα δηὰ ΟΥ̓ ἡ Βοῖη [ΒΟΥ 
διδὰ ες (τοδί ἢ βοοσῃ δηὰ μαίσεὰ. Απὰ ἴδοβε γ8ο δὰ ποῖ Κπουγῃ 
18:86] δσὸ ἜχοἊερίςα ἔτουῃ ἀεβίσυςίοη. Ηΐδσε (δ τεΐεγεηςς, Ββούγενοσ, ἰ8 
ἀεβηϊκεῖγ ἴο ἴ!6 Ἑςοοηαυσβῖ οὗ [Θγυβα πὶ ΌΥ ἴῃς (Βαϊ θδηῃβ ἴῃ ς86 Β.6. 
Μογθϑουοσ, [86 σασεὶνγ υϑεαὰ ρῆγαβο ἐΐδν εασὶ ἰοί5 ἰῃ ν. ὃ τοιηϊη 8 ὺ5 οὗ 

Οὐ. ", Απὰ ψε σειμειδοσ [81 ἴῃς εὐἰΐονῦ δὰ υϑεα ρῆγταϑοβ ἔσο ΟΡδ- 
ἀἰδὴ ἱπ 4,7. 9, ΑἹ] (818 τηδῖκεβ ἱξ νεῖῪ Ῥγορδοϊς ἰμδὶ νν. 30. 8 ὅγε δ͵5Ὸ 
Ῥδσί οὗ ἴδε εὐαϊϊοτ᾽᾿8 σποσκ. 

ΤὨε οὐϑεγνδίίοη (δαὶ ἴῃς δαὐϊῖος υϑεὰ ΟὈδαϊδΔἢ ϑυσρεοβὶβ (ῃδὲ 16 τ ἢ 118 
ἀϊγτεςξ ᾳυοϊδείοη ἔτοτα ΟΌ. 17 (10 δυϊμεπςδις ἴῃς δἰδίεπχοηῖ ἴπδὶ ἜΥΕΓΥ͂ 

ἴπις ὙΔΏ Β- ΜΟΥΞΕΙΡΡΟΣ ψουϊὰ θ6 3866 οἡ (μδὶ στεδὶ ἀδγ) 15 6150 ἔσοτα 
δἷπι. ΤῊ Ϊ8 18 τηδάδ ρσοῦδοϊε α͵ϑο ΌΥ͂ ἃ σοσιρασίϑοη ὙΣ 4156 τ δογε [86 
εὐϊ ον ἱπίεσγοβι 15 8130 ςςπίσεα ἴῃ ἴδε Ῥχγοϊοςοη οὗ [5γδεῖ. 

Τῆς ἀϊβεγεηος οὗ 231-95 τ Ώεγε Ὑδαεἢ ΗΠ πγ861{ 5ρ6 8 Κ8 δηὰ 345. δ ψὩΪΟἢ 
ἅτε ΌΥ ἴῃς εὐἰΐος βυρρεβίβ (παὶ 3}-45 δζὰ ποῖ ΌΥ ἰἢς οὐϊον δαὶ ὉΥ 7οεὶ. 
Απὰ 18ϊ5 ἱτηργεβϑίοη 5 βι τορι πεησα ΌΥ ἴῃς οτἱσί 8}}Ὑ οὗ ἴῃς ἰδουρῆϊ δηά 
(ες εἰεςῖῖνε Δ ΠΏΘΓ ἰῃ ΜὩΪΟΒ ἰὶ ἱπσοάυςοοβ ἴδε πη4] ᾿πἀρστηερηῖ, ἔοσ ΙΓ ἢ 

866 ἴδε σΟΙΣΤΩΘΗΪΒΙΥ. Ἰακὶηρ [15 ἱπίο δοοουηΐ ἴοσα 15 ἢο δάδαιδίδ 
τοᾶβοη ἔοσ ἀουνίηρ ἴδς χεηυΐϊηεηθ85 οὗ ,χ:-5.--Ἐ)ς ἰηβογίοη οὗ 345. 8 
Ὠδοσβοιιδίθα 8 ΠΟῪ ἰηϊσοάιτοιοη (41) ὃν ἴἢς οαὐἰΐοτ, το 15 ΡΣΟΌΔΌΪΥ 8150 
σεβροηϑδ]6 ἔοσς ἴΠε δαϊϊοτία]! ᾿ἰηἸς ἰῃ 41, σπά ἐξ σλαϊ σορα ἰο ῥα55 αὔίεγ- 
«σαγάς. Δῃηὰ ΡΟΒ5ΙΌΙΥ 4150 ἔοσ ἐπ μοσε ἀαγς5 ἴῃ 43, οὐ. ἴῃς 5816 ΡὮχαϑε ἰῇ 4}. 

Ἧνε Βανε οοσῃς ἴο ἴῃς ςοπο]υβίοη ἴπδὶ 31-45 435. 9:149. γα Ὁγ Τοεὶ. 
Ύδετε σεσηδὶηβ ἴδ Ἔχϑιϊηδίίουῃ οὗ ἴμε ἀἰχτγεββίοη ἴῃ 448. ὙΒουῇ (Π686 
ΨΕΙ565 ἃζὲ δῖ Οῇςό Σεοορη βδα 85 ἃ ἀϊρτεββίοη (Π6 ν ἃ.α ἢοΐῖ ποοηηεςϊοα ἢ 
4": . ΤΕ 58]6 οὗ 7 εὐσβἢ σαρῦνεβ ὈΥ (δ νἱοϊογίουβ ΒΑΌΥ]οηΐδη 80  αϊεγ5 
δὰ ὕδεη τεξεστοὰ ἴο ἴῃ ν. β. ὙΠε βίανε- σά οσβ ἴο βοτὰ ἴδοΥ 3014 [6 η], 

80 ΜῈ ΙΩΔΥ͂ ΞΌΡΡΙΥ, ψόσὲ ἴῃς ῬΠοθηϊςοΐδη5 δηὰ ἴῃς ῬΒ1]5Ὲ πε5 τ ἢο δα οδσ- 

τ εα οἡ βἰανε- σας ἴοσ σθηϊυσιεβ, τ΄. Ατ. σθ: " ΕΖ. 7.2, αἶϑο ἰδίεσ σ Μᾶς. 
4...2 Μᾶς. 81:1, 80 [ἢϊ]5 δῃηπουηοσιηδηῖ οὗ τοι θυ οη βοειηδὰ ἴο ἴῃς τοῦ 
ΝΟΙΥ ΔΡρτορσίαϊε ἴῃ (18 ρίαοα. [11 βοδιγδὰ ἴο Ἷᾶύτὺ οἡ ἴδε ἰΒοιυραὶ ᾳυϊῖς 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ, ἔοσ (686 νοῖβοβ 4ο ποῖ οσδδῦρε ἴ8ες Ῥῃορηϊςοίδηβ δῃηὰ Ῥἢ1]}19- 
πε8 1 δὴ δοίυδὶ διδοῖς ὕροη ἴῃς 768 Ὀυϊ τὶ ἰακίησ σὰν ἰδεὶσ 

ἰτεδϑῦσεβ δηὰ ν᾽ 4065 ἀπ 56}ΠἘρ 1 ενν5 ἱπίο ϑἰδνοῖν ἴο ἴῃς Οτεοῖκβ. 
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ὙΒΟΥ οδπιδ 849 ποτ  μδηΐβ δης 8ανο- ΓΔ οΓβ ἰο βοτὰ ἴῃς 5οἰἀΐοτα βοϊὰ 

(μεῖς ςαρτνεβ δηὰ ἴοσ ῃοϑα σᾶσεβ ἴπογ ἐχομβδηρεὰ (πεῖς Ὀοοῖγν. ὍΤδδὶ 

Το ῥσοδῖδα ἱπλγηθηβοὶν Ὁ ἴπ656 ἰΣϑ βϑο 8 ΜΔ8 ἃ Τηδιίοσ οὗ οουγβα. 

ΤὮυβ νὰ τηυϑβὶ ἰηϊετρτεῖ, ἢ (15 βεςοη 18 ἴῃς αἰγεςῖ ςοπ ηυδίίοη οὗ νν. 
8... Βυὶ ἴδοῖα 8 0 τεΐθγθηςς δἰ βϑοῃοσα ἴο βυς ἢ δῖ ν οὗ ἰὰς ῬΒα- 

ηἰςΐδη8 δηὰ ΡΒ: ἰϑἴη65 ἰῃ 586 Β.Ο. δηὰ ἰξ 18 πηοβῖ ἱταργοῦδο]ς ἴῃ ἴῃς ἰἰρδὶ 
οἵ Εζεϊκὶο]᾽ 5 ϑβίϊθῃηςς οῃ 1.8 ροϊηϊΐϊ ἰῃ 815 οσϑοὶς δρζδϊηϑὶ Ἴγζε, Δ που σἢ ἢς 

Βρϑδὶκβ οὗ [15 βἰανο- δὲς ἢ ατϑθος (2).2. ἵΝε βου! ὰ ἀουθῖ]ε85 Βανα 
δά ἃ σηδηξϊίοῃ οὗ ἴἰ ἰῃ 2653, ψβεσε Τγτε᾿ 5 ΟΥ̓ ονεσ 7 Θγ 5846} 5 ἴ4]}, δῃπὰ ἴῃ 
485, τ Βοσο δἰ οη 8 γοϊδιίίοη ἰο 1[5γϑοὶ ἃσὸ βρόζκδη οἵ, ἰξ ἰἢε Ῥῃοηίοεΐδηβ μδὰ 
τηδάς πο βοῖνοβ 350 Ορποχίουϑ ἴο (ες 7εἐνὴν5 δἱ ἰδδι ἔσηθ. Ὅλα βδῖης μο] 45 

ἴπις οὗ ῬΒοσηϊςΐα ἴῃ 25}}.-Ἀὴἅΐε 868 βουλθτηθβ Ὀδοη ϑυρροβεά ἰμδί [ῃς 
Ῥῃορηϊςΐδη5 δηὰ ῬὨΣ] 15} 68 οσα πιοϑηῖϊ ἰῃ νν. 3. 8, θὰϊ ἴΠοσο ἰ8 Ὠ0 τείεσ- 

δῆςδ ΔΗΥΤΒΟΓΕ ἰῃ 4]} ἰἢς ἰϑίοσγυ οὗ [βσαςεὶ δὰ 7υἀδὲ ἴο ἃ οοπαυασβὶ οὗ 
1β5γαδὶ Ὁ ἴδ οοτἰηδὰ ἔοσοοβ οὗ Ῥῃοηϊςΐα δηὰ ῬὨ] 1508 δηά οὗ ἃ ἀΪ8- 

Ρεσβίης οὗ [5τδοὶ Ὁ. ἴδοσὰ διηοην ἴΠ6 πδίϊοΒ οἵ οὗ ἃ ρασςεϊηρ οὐ οὗ [ῃς 
ἰδπὰ οὗ 158τδοὶ διηοηρ ᾿μοπγβεῖνεβ. ΤὨς ἰαεπη ἰβοδίοη οὗ νν. 3- ὃ ψ ἢ (ἢς 
Ρ᾽υπάεείηρς οὗ Τοτυβαϊοτι ὈὉγ ἴἰμ6 ῬὨΠ5πο5 δηὰ Ασδυΐδηβ ἴῃ 2 (ἢ. 21: 1. 

ὑπάοσ 7εδοσϑηι ἀοο8 ποῖ ἀο ͵υ5ἰϊςε ἴο (6 νοσὰβ οὗ ἴπε86 νεσβεβ, Ἄνθη ἴΐ 
(ἃς οὐ]εςοη ταὶ ἰῃς Ῥμαρηϊςΐδη5 ἀἱὰ ποῖ ρατγίεϊραϊς ἰῃ ἰδὲ ταϊὰ Ἵεσα 

ποῖ ςοποϊυβῖνο. ὙΠῸ αἰτοςὶ δά άσοβϑθ, σηοσθονοσ, ἰῇ 4' πιο οηϊης ἴδ6 

ῬΒαρηϊοίδηβ δὰ ῬἘ1Π|53Ὀπη65 ἴῃ δααϊϊίοη (Ὁ))) δηά 5ἰηριίηρς ἴδῃ ουὖἱ 

αϑρεςΐδὶν ἱπαϊςαἴεβ [ἢδὲ (ΠΟΥ σὰ ποῖ πχεδηίΐ ἰῃ νυν. 3... ὙΒεῖσ στοης ἰ5 ἀς- 
Βηρδὰ ἴῃ νν. δ: 5 δηἀ δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς τος ἴεμοσ οὗ ἴδε ραββϑᾶζο ἴΠ6Υ̓ δ.ὰ 
ποῖ (6 φΟοΠαΌΕΓΟΙΒ οὗ νν. "3: ὁ. ϑίῃςε ἴΠον αἰὰ ποῖ ρεῖ ἴῃς ἰγεδβυσγεβ δπὰ 

νδυδ Ὁ ]ε8 οὗ ἰῃς εν) δηὰ ἴῃς οδρῖνοβ ἔσο ἴῃς Βδυ]οηΐϑη 930] 16 Γ5 
ὙΠΟ δγὲὸ αυἱΐε οΟἰςατὶν τεξοστοὰ ἴο ἴῃ νν. 3. 5, γε πὶ σοηοϊαάς [Πδῖ νν. 4.3 

τείεσ ἴο ϑοῖῶς οἵδεοσ ἴπ|6ὸ [ἤδη 586 Β.0., δηὰ ἰδὲ ἴον ψεσὲ ποῖ οσὶρίη δ} Ὺ 
ἴς οοπιϊηυδίίοη οὗ ν. ὃ δυΐ ἃ ἰδῖος ἰῃβοσίίοη. Αμπὰ ἴδς τ γασΥ ἔδςοὶ [μδὲ 

γν. “5 Ἰηἴϊοσταρὶ ἴῃς οοπηδοΐοη Ὀεΐτδϑη νν.1-5 Δηα νν. "8. τηοβί δ ΤΑΓΑΪγΥ, 
Ροϊηϊβ ἰῃ ἴῃ6 β8τη6 αἀϊγεςϊοη. ὙὍὙὨε οοηϊεχί 8845 ἃ τους ψίάοσ Βογίζοη, 

δηὰ νν. 4 δἃτα ποῖ Θδϑιὶυ Βδιτηοηϊβοα σἱτὰ 11. ΤΣ υπΐνογβαὶ Ἰυαρτησηὶ 
ἴῃ ἴα νδ] ον οὗ ΓΤ Βοβδρἢδῖ, ὀχοςυῖεαὰ Ὁγ Ὑδανε ἢ Ἡ]τη56]1ξ, πγυβὲ δ γαςοα 
ἴδε Ῥμορηϊςΐδηςβ δῃὰ ῬΕΣ 5 η69 415οθ. Βυΐ Βεζε ἴῃ νν. 4.6 (ΠΟῪ ἀ.α ἴο σὸ- 

εαἶνα ἃ ΒΡ6ςΐ8] ρυιηἰϑῃτηθηῖ. Απά ἰϊ 15 ποῖ [δὶ [Π6Υ ἃζὰ ἴο Ὀ6 εχίοστηϊ- 
ῃμαϊεὰ Ρυὶ (δαὶ ΤΠΟΥ ἃτὸ ἴο 6 8ο]ἃ ἰπίο βἰδνθσγυ ὈΥ [5τ86}} 44. ρῖνε ὨῸ 
ἰπαϊςδιίίοη οὗ θείης ανασε [δαὶ ἴδ6 Ἰυάρστησηΐϊ οὐ 8}} [ἢ πΔΏοηΒ 15 οοτη- 
ἴῃς 80 βοοῦ, ἴπδὶ ἰΐ 8 δίγεδαν δηπουποθά. [Ι͂π οἴπεσ ψΟσγαβ, νν. “δ δγὰ 
ουῖ οὗ Ἰἰπε σῖῖὰ τΠεὶγ οοηίοχί.---ἼΙ 15 ἴσας, οὗ σουγϑβς, [δὲ Δροςδ ΥρΕς8 

816 ὨΟῖ Δ΄ ναγ5 σοηβἰβίοηϊ δηὰ ἴμδῖ ἃ τεΐεγεηςς ἴο {μεῖς οὐστιι Ηἰβίοσί ] 5ἰἴὰ- 

δϊοη ἔγεαυ ΠΥ σΟμλ68 ἴῃ εγε Μὸ ἀο ποῖ Ἔἐχρεςῖ . Βαϊ ἔνε σὴ [815 
οἰδεῖ ἴῃ τιϊηὰ ἴἰ ἀοε5 ποῖ 8εετ ἴο τὴς ᾿ἰἰκοὶγ (δδὶ (6 δυῖδοσ οὗ νν. 1.3." . 

Ἧ2.3 ΓΕΒΡΟΙ510]6 ἴοσ νυν. “3. ὙΉΟΥ Βᾶνς ὅτοῦσι ουἷΐ οὗ ἃ 5ἰτυδίου τ Βδη 

ἰῆς ῬΒαηϊείαη8 δὰ ῬἘ1) 15 1}1π68 ἢδὰ Ὀυϊ Γεσ  γ ἄοπς ἴο ἴδ 765 ἴδε 



56 ΤΟΕΙῚ, 

(ἰηρ5 σμασρεᾶ ἀραϊηβί ἢθ. Απά [ἴ 5 ρεσπδρ8 ροββίδὶς ἴο βυργεβί (ἷ5 
βἰτυδιίοη ταοσα ἀθβηϊεὶγ. 866 σοι. 
ΝΥ ε πιυϑῖ ἴση οποὸ ποσὰ ἴο ἴΠε σοτροϑιτίοη οὗ ςἢ. 2. ὅ5:Ἔνοῖβ τεζασαβ 

215. 85 ὈΘΙοη σὶρ ἴο ἴ6 ΒΕςΟΠ ἀΑΓῪ τηδίοσι αὶ Ὀδοϑυϑε 6 Βηἀ5 ἴῃ ΤΠ 6 ἃ 

ταϊχίυζε οὗ Ἔχίογῃδὶ δηὰ γοϊρίο- εἰ ἰςδὶ νον οὗ τεροπίδηςς Ὡς ἢ Ὠς οδη- 
ποῖ δἰἰγίδαϊε ἴο 7οεἱ θυϊ ΟὨΪΥ ἴο ἃ ΨΏΟΙΙΥ ἰπίεσίοσ ἱπίθ]οςῖ. Βαϊ ϑίενοις 
8665 ΒΟΙΟ Γοη Ὑϑαϊοοη5 ΜὨΐσἢ ἴῃ τε σίου ργδςίςς πδδα ποῖ εχ ϑὶ δἵ δ]]. 

Ουϊναγὰ ἴοσπι ΔΥ ΜΟῚ ὃς 8||οδὐ νὰ βρίῖ. ὙΦ νεῦβο8 σὰ σαϑ} 

αὐυϊῖε ἱπηροτίδηϊ ἴοσ ἴπε ἴσια ὑπαάοσβίδηαιϊηρ οὗ 1!2. 
Αεροοτγαάϊΐης ἰο Θυδ ἴδς Δρροπαϊχ ὈδρὶΠ8 δὶ 215, δηα ϑίθονευβ 4190 σὰ - 

Αγ 5 213-21} 89 Βεςοῃἄδιγ. ΤΪ5 56 ε 5 ἴο τη6 υῃ͵ 5 βαρ]ε. ἾΝῸΥ 5Βουϊὰ 

ἴδε ῥτΌρδεῖ ποῖ δᾶνε δα ἀδὰ ἴῃς ουΐοοτης οὗ ἴδε Ἰηἰογοσβϑίοη ὁ (ΟΟΤΏΡΑΓΟ 
ἴῃς 5: τ} 8 Ὁ ς856 οὗ Ηδρραὶ. ἾΝΒο εἶβε Ὀυὶ 7Τοεὶ 5ῃου ἃ ανε δα ἀδὰ [815 
Ῥτοπιῖϑε ψῖςἢ διε ΟὨ͵γ (δὲ ραγίίου αν ὕπο ὮΝ Βαΐ τεδϑοη οου]ὰ δη- 
οἴδβεσγ ἢανὲε δὰ ἴοσ ἀοΐηρς [5 Απάᾶ ψὮγῪ 5δουϊᾷ [815 οἴιεσ πανὸ ρίνθη ἰΐ 
ἰη ἰῆς ἔοστα οὗ ἃ αἰνίπο οσϑοϊε ἢ Ασὲ νὰ ἴο ΞΌρροβε ἰδδῖ ἃ ἰδῖοσ τσὶ τεσ τ 8ὸ 
ἱκηον ποίδίηρ οὗ ἰῃς ῥεου δι οἰγουτηβίδηςεβ οὗ 706}᾽}5 της βαῖ ἀόψῃ δηὰ 

τοῖς ἃ ὑσοπιῖβο, το Πα ρυΐ ἱπίο ὙΔΏ ΘΒ Β του, 5' ΡΥ Ὀεδοδυβς 
ἢς πεν ἴδδι ἴδ ρΐδαριις μδὰ ρϑϑϑοᾶ ΑιὟΔΥ, βίηςε ἴΠ6 Ῥεορὶς ψεσε 511} 
ἴῃ οχίβίοεηςοῦΡ Μογϑονεσ, ἴῃς βοῆς ἴῃ νν. 1. ῬΘΑΥΒ ἴδε 5ἰδιὴρ οἵ οτἹρὶ- 
ΠΔ]γ. Νοῖ ΟἿΪΥ 115 τγιίμηγς Ὀδδυῖν Ὀυΐζ 4150 115 ῬΡΏΓΑΘΘΟΪΟΡΥ σὲ 706}}5 
ον. Αμπὰ ἱἰΐβ οτρίπ σδῃ ὃς Ἔχρίδίπεα ὈΥ ἰμδ τονοσβαὶ οὗ ἴῃς οἰγουπι- 

βίδηςδϑ οἱ οἷ. 1, 2 85 ΌΥ ποιηΐϊης οἷἰβε. Ἶνε νου]ά Ὀς μἰδά ἰἔ νὲ Κηεν 

ἴῃς εἰγουπιβίδηςεβ ουἵ οὐ τΒΙΓὮ ἴῃς 5818 ἃσοϑὲ 85 γὁι}} 85 ψγὰ ΚΗΟῪ 
ἴδοθςε ἰδὲ χᾶνε γῖβς ἴο [ἢΪ5 ϑοην. 

Ουγ σοποϊυβίοη 8. (1) μὲ 706] ψτοῖθ οἤ8. 1, ὦ (Ὄχοορὶ εἰ 
φἿΡ. ἅ. 6. 10. 11, 2) δῇηᾶ δἷςο 41:8 425. 5.8: (2) ἰ(ῃαΐϊ δῃ οάϊζοσ ψτοῖθ 

[86 τοι οσ, σομηθοηρ ΟἾ8. 1, 2 ΜΓ Το 8. 3, 4 ΟΥ̓ ἃ 56Γ165 οἱ 

ἰητοιροϊδίίοηβ Ἡΐοἢ γα ομαγδοίογίβαα, 88 811 8 ψοσκ 15, ὉΥ ἀ6- 
Ρεμάδμοβ οἱ οἴβεσ ριόορμῃθοίεβ; δηὰ (3) (μαὶ 4" ἃγε 8 5{}}} ἰαίες 
᾿η5οΓίοη. - 

δ2. ΤΗΕ ὍΑΤΕ ΟΕ ΤῊΕΞ ΒΟΟΚ. 

᾿ δῖησα ἴῃ6 θοΟΟΪΚ ἰ8 ηοΐ ἃ ὉΠΙῪ να πγυβί ΤΥ ἴο ἀσίεστηϊης ἴΠ6 ἀδῖθ 
οἵ 7οοὶ, οἱ ἴμα δϑοβδίοϊορί δὶ εὐϊίογ δῃηὰ οἵ ἴῃ δυιῖδμοσ οὗ 4" δ. 

1. Νο ἀδῖβ 15 γίνθηῃ ἰη ἴῃ6 ΒΡ ΟΓΒΟΓΡΌΟΙ, ΠΟΙ 18 [6,6 ΔΩΥ ταεΐοι- 

Θῇς6 ἴο 06] ἰῃ οἴεῦ θοοΚΒ ὨΟἢ νου ]α ἢχ 15 ὕπι6δ. ἸΠΘΓΘ 18 η0 

τηοηζίοη οὗ Τογοῖσῃῃ ΠΕ οηΒ ἴῃ [06}᾽8 οὐνῃ οΥΚ  ΙΟῊ νου] α βυρρεϑῖ 

δὲ Ἰοαϑὶ ἰἢ6 οἵα, Αβϑβϑυτίδη οὐ Βαργυὶοπίδη, Ῥεγβίδη οὐ αστθοκ. Απηὰ 
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[86 ρΡοβίἥοῃ οἱ 706] ἰῃ [6 56Γ168 οὗ [Π6 ΤΪΠΟΥ Ρτοροἴβ “4068 Π0 
ΙΏΟΓΘ,᾽ ἀνθ δοοογαΐηρ ἴο Καὶ  κρδίσοῖκ (Ρ. 58), “ἴδῃ ογεαῖα ἃ ῥγθ- 

ΒΓ ΡΌοΠ ἰδαΐ, αἱ [86 ἔτηθ ἤθη [μδἱ οοἰ ες οη ᾿γν85 ταδάβ, ἢ6 νγ88 
ἰδουγῆϊ ἴο μάνα ᾿ἱνοά δἱ δὴ θασὶυ ρεγοα.᾽" 6 τηυβῖ ἱΒοσγείοσο σοὶν 

80] 6] 7 οὐ ἱῃίθσγηδὶ δνϊάθηςα. 

1 5 δἴ οὔσε ψογίἢ ποοίηρ (μδὲ ΟὨΪΥ [πάδῃ δηα [6γ 58] 6 1 Δ’6 
ἴῃ ]706}}8 πη. Ἠδς ἀοοθβ ποῖ βρεαὶς οὗ Ν. ἰβγαδὶ ἃ βϑἰηρὶθ {{π|6. 

ΤῊῖ8 ψουἹὰ Ὀ6 δἰπιοϑὶ ἱποχρ σοὶ ἢ Ν. Ι5γα8] 51}}1 εχἰϑίβα ἴῃ 

ἢἰ5 ἀδΥ, ἴογ ἴμ6 Ἰοσυβὲ ρΙασυς δά (μ6 ἀτουρῃς σδηηοῖ ἤάνα Ὀθθη 
οοηβηρα ἴο [υἀΔ8. Βυΐ (με ἰαηά [δὲ Πα ἀδαὶβ ἢ ΠΟΙΏΡΓΙ568 

ΟΥΪΥ 7υἀΔἢ δηα 76Γι54] 6 η}, δηὰ ἰΐ ἀρΡΘαΓβ (μδὶ ΘΥΟΓΥ βἰηρὶθα στ θτ.- 

ῬΕΙ͂ οὗ [86 ΡΘΟρΡΪδΘ σδη δἰίθηα [86 4ββθιλ]Υ δἱ [ῃ6 [6 1Ρ]6 50 (δὶ [ἢ 6 
ὨΔΌΟΩ οδῃ ΠαΓαΪν να Ὀδδῃ δἱ ἴῃ μεὶρῃϊ οὗ 115 ροῦγεσ. 706] ἀοε68 

ποῖ 5ρ6δΚ οὗ ἃ Κίηρ εἰἴμοσ, ογ οὗ γουϑὶ ργίποβϑ, ἃ5 ΜῸ σωϊρῃϊ γθαϑοηδ- 
ΟΪΥ ἢανε Ἔχρεοῖϊβα ἰῃ σοηποοίίοη ψ ἢ ἴῃ 6 οΔΙ Πρ οὗ ([Π6 4556 10} Υ 

ΜΈΙΟΝ ΘΟ ΟΟΥ γγ88 ἰο δί[θηά, 1 ἴ[Πογα ῃδά Ὀδδθὴ ἃ τυϊΐηρ Κίηρ δπὰ 

ΟΥ̓Δ] ὈΣης65 ἴῃ Το γιβδίοη δἱ (Πδὶ ἔτπθ6. δ τη ΘΠ ΟΠ.5 ΟὨΪῪ οἰ 6 Γ5 

(12) δῃά ργοϑίβ 85 οἴιοϊαίβυ Απὰ ἴἢδ ῥγίθϑίβ γα ργοῃηθηί. 
ὙΠ [8 ροθ8 8η ΘΠ δ5ἷ8 οἡ ἴῃ δι} οὐ] δηά [86 νϑ]ὺθ οὗ 

ἀδιγ 8δογίῆοθβ δηά οὐ (6 ἱπῃηροτίδησθ οὗ [86 τϑρυ αγ Υ οὗ {86 

[6 Π1Ρ]6 86 γν]ο 65 ΜΝ] ἢ βίδη 8 ἴῃ βιτ Κίηρ σοπίγαϑβί ἴο ἴῃ6 δἰετἋ6 οἵ 

[6 ΡὈΓΘ- ΟΧ  ]ς ῬσορῃεῖβΒ. Απῃηά 81] [Π15 σδηΐσοϑ ἰῃ [86 (6 ρΡ]6 οἱ Ϊ76- 
Γαδ θη, ΠῸ Οἴποσ βδῃοίυδγοβ ἃγὰ ἡδιηθδαὰ δηά 0 Ὠϊηΐ 18 ρίνεη (Παΐ 
ΔῺΥ οἱ [Π6 δηοίθηϊ συ ςἢ σοπηραίθα βαποίιδγθβ ουΐδῖάἀ6 οἱ [6γι58- 

611 ἃγα 511} ἴῃ δχίβίθδηοθ. ΝΟΣ 8 τηθηςτίοῃ τλδάδ οἵ ἰο] ΔΙΣΥ οα ἴΠ6 

Ρατί οἵ ἴῃς. ρϑορὶθ. 1 18 {τ (μὲ [06] ἀοα5 ποὶ γεῦυκε ποτὰ ἴοσ 

ΤΏΟΓΑΪ Δηα 5004] 81η5 εἰἴμοσ, 580 {πὶ {πἰ8 ροίηϊ τηδυ ποΐ οοιμηΐ ἴοσ 

υςἢ. Βυϊΐϊ ΡΘΟΡΙῈ δῃὰ Ἴοοηρτορδίίοη ἃγὸ σοδχίθηβίνα ἰεστη8 (2.5) 
δηἀ [86 ῥγίεϑίβ τὸ Ἄδ᾽ δὰ ριἐρμίδίεγς οὔ Υ αλιυεΐι, ἃ Λᾶτας πιυςῇ ἴῃ 
ι.56 ἰῃ [ἢ6 ᾿ἰαΐετ ᾿Σϊοσαΐασα δαΐ ποὶ ἴῃ (Π6 Θαγ! θυ. 

ΑΙΙ (8ῖ8 ροϊπίβ ἴο {π6 ροβίεχ]ἷς ρετίοά. ὙΠ ποη-τιθμξοη οἵ ἐπ6 
Ηἰρῇ ῥγίοϑί ἀοθϑ ποῖ ἄγριι ἀραϊηϑί (Ϊ5, ἴογ ἴῃ ἃ ἰδῖϑ, 5: ΠΕ ρᾶγδ] οὶ, 

Ρᾶβϑᾶρα 'π Μδς. ηΝ, Ὠ6 ἰβ8 ποὶ τηθηῃοποα οἰΐμεσ. Τα ᾿ἰησυϊϑις 
δνϊάθηοα 4150 ροϊηΐβ ἰο ἃ ροβίἊχι!ς ἀδίβ. 

ΔῊΝ ΠΣ ΦῸ (12:7), ἃ ΘΟ ΠΟἢ ῬὮΓΣΑΒ6 ἰῃ ἰδίεσ Ὀὰϊ ποῖ ἴῃ Ῥσε-Ἔχὶϊς ττὶϊ- 
ἰηγε.---τὸν (23), εἰϑθίβεσε ΟἹ]Υ ἴῃ ἰαίς Ὀοοῖκ5, ΟΒτοηὶςῖεβ, Ν βεπιίδῃ, 1οῦ. 
--ὴοὸ (250), Δὴ Ατδιὰ. νοσὰ, θη. 45: 13, οἷς. ἴῃ ΗςΡ. ΟὨΪΥ ἴῃ ΟὨγοηΐςϊεβ δηὰ 



58 ΤΟΕῚ, 

Ἐς οἰεβἰαϑβίςβ.--- ΠΣ (239), ΟὨΪΥ Βετς ἰῃ ΟἿ'., 8645 ἴδε βδτμδ σηοδηΐης ἰῃ Ἐς. 

112, ἃ δηὰ ΝΗ. 
ΤΣ ασρυσαθηὶ Ῥαβοὰ οὐ ἰἢς ὑδς οὗ π0Ὃ (415), ὃν (13), ΓΝ (118), ΓΓΣΣ 

5 (4.1) ἱηνδ διε Ὀγ ἰ86 οὐϑεγνδίίοη ἰδὲ πο, δου σῇ υϑεὰ τοϑῈ] ὉΥ 

ΝεβΒοιΐδῃ δα (Βγοηὶς]εβ, οσσυχπ αἷβο ἴῃ 70. ςὃ Σ Κ. 1835, ἀηὰ ἴδλδὶ (Βς 
οἴδεσ ἴδγες νοσάβ τὸ τηοβῖ ὑγΟΌΔΌΪ ἀπε ἴο ἰεσίυδὶ οοστυρἕοη. 

Το ΠΠΟΓΑΣΥ τοἰδύοῃ οἵ 7οεὶ ἴο οἰ σ ἩΓΙΘΙΒ 8150 ἀρριι68 ἴοσ ἃ 

Ῥοϑίοχις ἀδίθ. 1{ νν}}} θ6 τοι θ ΒΟΓΘα ἔσοτῃ οὐγ ἀϊβουπδίοη οὗ (86 

οοῃροβίτοη οὗ ἴπ6 Ῥοοῖκς (ῃδὲ 411} (6 ἀτεςὶ ᾿ἡΐοσασυ ἀδρεηάθηςίεβ 

816 ἀυ6 ἴο [86 οαϊίογ. 06] ὨΪΠ156}} 15 ΟὨ]Υ ἱπα γοῦν, ὑποοηβοί οὶ 

ἱηῆυδησοα ΟΥ̓ ΟἴδαΣ τυτίογβ, Ὀὰϊ (8158 τ 68 115 ἀυρυχηοηΐ αυίςε 
νυ 016. 

415 τς Ὀς τερασάδα 85 ἀἰγεςιν ἀερεηάςηϊ οἡ 15. 2’ (Μὶ. 4). Βυὶϊ 
115 15 Βαγάὶϊγ ᾿ἸΚεῖγ, ἐνθ ἰ 15. 24 βΒβουϊὰ Ὀ6 δι ΐϊοσ. ὙΠ ΡὮγδϑβς 85 υϑεὰ 
ΌΥ 70ε] πιυϑὲ ανε Ὀδεη αυΐΐε οοτητοῃ, ἀςβοσρίην 85 ἰἰ ἀἰὰ αοῖυ4] ργϑο- 
ἴςς, ψὮ16 ἰῃς τενοσβεὰ υ86 ὉΥ 15. 2 18 ποῖ 80 πδίυσαὶ. [Ἃἢ 15. 24 ἷ 1β ἀυδ 

ἴο ἴδε τὲ} }- πον Ρτορμεῦς Βαϊ οὗ Ραϊηηρ ἴδε ἰάδαὶ ἔυΐϊασχε Όγ οου- 
ἰταϑηρ ἰΐ τὶ τΒ6 δεοίυ8] ὑσεβεηῖ. ΝεΒοῦ 70ε] μοὸσ 1568} Ὡοσ Μίοδῃ 
ποοὰ τΒογεΐοσε ἢδνε πδὰ ἴῃ σηϊπὰ (πὰ ΟἷοΣ ἤθη τὶ ἰηρ {πεῖν ογδοῖς. 
--͵θυὶϊ (π ῬὮγαβοβ ἐμγη μο ΜῈ οὐ ᾷ γοιν τυλοὶε πεαγί διὰ γομα γο 
δεαγίς γαέδεν δα» γΟῺ ραγηιεηές, ἴῃ 213, Βῃονν ἴῃς ἰηβυδηςε οὗ γα ἢ 5 

δη Π.ουςοΓΟ ΠΟΙ 5 σμασδοίοσιβιῖς ἰδ ο ἢ ς.--- ϑ: 1] Αεὶγ ἰδ6 ρῆγαβς ἀν 
δποιὰ ἐδεγν 5αν ἀγιοηρ ἐπε μπαῤίοης, δεγε ἐς ἐπεὶ Οοὐ ἢ Ὧδ5 ΕΧῚ ̓ς δηὰ 
Ῥοβίεχιηξς δθπηΐ 65 (Ρ5. γ9,911ς3428.16), “δε ἀγοδὰ αἱξρίγοὰ ἔοσς ἴδς 
ἰδυπίϊης δι τυάε οὗ ἴδε ΠΔΏοηΞ,᾽᾽ 58 γΥ5 ὮὨγ., “15 ςμβασαςιογβιὶς οὗ ἴδς ρεσοα 

ΜΓ θεχδη τἱτ ἴῃ Ἔχ]ς οὗ Τ Δ ἔτοπι 115 ἰαπά, δηὰ 115 αἰτϊηϑῃοα 

Ρτεβίγψε, τὶς οοηηυσα ὄν δέϊζεσ 115 τεβίοσδ ἴθ ὑπάοσ Ογτυ53."" 9ες 
ΑἶΞδο 2,,..--Ἴ ῃς ρῆγαβς, 7 τοὴδὲ ῥομγ οἷ (ἼΡΦΝ) ν".»}) 59 ίγὴ (3: ἢ) βου 
δ  ἴο ΕΖ. 3035, (6 ΟὨΪΥ οἴδποσ ἰηβίδηςς τ οσε (6 βαιης Ηοῦ. ρῆγδϑς 

1 υυἱΐ! οι οἱ οσσυσβ τὰ [6 ὈΟΙΞΟῺΔ]Ι 3[. δἀἀεὰ ἰῃ ΜἘὺγὴἅ δρίγηί. (ρ. 

[δ 5: πλ}14Γ υὲ ἰη Πευΐετο-Ἰ8βδϊδ, 7 τοὴἱὲ ρίυε Μγ δρίγ (421), 1 ιοἱὲ 

ον ομέ ("τὴ ΜνΥ δρίγῷ (443).--- [ο. 25 τῆδυ α]50 πᾶνε Ὀςθη ἰηπιυσηςοα 
Ὀγ ἘΣ. 363 (ςρ. 15. ς1).- -Τῆε ᾿ΙΤΈΓΑΤΥ δηϊεςεάδηϊ οὗ (μ6 ψοσχ]ὰ Ἰυὰρ- 
τηθηΐ Ὀείοτε Τεγυβα ει 158 ΕΖ. 38 9}΄, πα, 1ἢ σφεηυΐηε, ΖΡ. 3", ἑ. 6., ΡΤοΡἢ- 

Θοΐε5 πτιτίδη εἰἴμες ἀυσηρ οἵ ἃ ἔενν ἀδοδάος Ὀείοσε [86 6χ]]ς. 

Ηον ἴασ ἄοψῃ ἰῃ [6 ροϑβίἊχη!ς ρογοα τγὰ ΤΊΔΥ ρὸ 18 ποῖ ΘΆ37 ἴο 
ἀείοττηϊηθ. ΤῊΘ ἴθ ρ]6 νγὰ8 δἰγεδαγν θυ} δηά ἴμ6 οσυἱὲ δὰ Ὀδοη 
ΟΔΓΓΙ ΘΟ Οἡ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴοσ ἃ σοῃβι ἄθγα ]6 τηθ. Μοτθονοσ, (ἢ ς τ. 8}} 

οὗ {Π6 εἰϊγ Βαά «͵5ο θδθη θυ}, "1 τα Ἰηοτργαὶ 25 οοστθοῖγ. ΤῊ Ϊ5 
μοῦ ]α ΔΚα ὰ5 ἰο (ῃ6 ὕπηδ αἴίεῦ Νοῃοιηϊδῆ. [1{ 7οοἱ μδὰ ᾿Ἰϊνβᾶ ἴῃ 
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ΝΟΏΘΣ 85 οσσῃ ΠΠῚ6 Μγ6 σαὶ ΡΟΣΏΔΡΒ ἢδνα οχρεοϊθα ἃ σείθγεησαε 

ἴο (6 ϑαιηατγίδη5 δηὰ ἴΠ6 Ατησχηοηΐίοβ. Βυΐ ΠΕ ΠΟ, ΠΟΥ ΠΟΙ ΔΩΥ 

οἴδοσ πδιϊοῃϑ ᾶἃζτα ᾿ηθ οηθα ὈΥ 1οοἱ Ὠ᾿πγ56}7, (ῃ6 Ἰυαρτηρηΐ 15 οἢ 
αἷΐ ἰῃ6 παϊΐοηβ. ΤὨ]5 ροϊηΐβ ἴο ἃ ἴτηθ ἤθη {ΠΥ ΈΓῈ 0 δοίια] 
Ρτοϑοπΐ ποτα ῖ65 οὗ (6 ἡδοη Ὀυϊ ψΏΘη 4}} ΠΔΈΠΟΠ 5 Ε͵Ο Σεραγαθά 85 

ὨοΒΈ]6. Α ἐεγρημμδ σα φμδῆε ΤΑΔῪ ῬΕΙΒΔΡ5 6 σίνοη Ὀγ ἴῃς ἀαΐα οἵ 
(6 φαϊοῦ οσ οὗ {π6 δυΐδοσ οἱ 4“ 5. 

2. Τα οαἰίοτ᾽ 5 ἀδία πηυβί, οὗ οοιγϑο, θ6 ροβίοχι!ς 1{ [Ώ6 θοΟΚ 

ἢ οαϊεά Ὀεϊοηραά ἴο [ῃ4ἱὶ ρεηοά. Αῃηά 8]} ἱπάϊ δου ἃσὸ ἴῃ 11η6 
ψ ἢ [η15. Ἠδ 450 15 Οὐἱὺ ἰπίογοϑι δα ἴῃ Τυἀδῃ δηα [6π15816Π} ἀπά 

ἄοαβ οὶ ὄνθὴ {Π1ηΚ οὗ Ν. βγϑοὶ ἱῃ 15 ρίοίυτε οὗ (ῃς σοϊάεδη ἔυ- 
ἴυγχ6. ΤὨΘ οἀρίυγα οἱ Τ6γυβαίοτα δηά (ἢ ἀἰδρεγβίοη οὗ ἴῃ 6 [678 
ΔῈ δΔοςοιηρ  5}64 ἔδοί5 (4Ρ- . Ηες ἄοεβ μοί βρεᾶκ οἵ ἃ τοϊυ τι 

ἴτοσα ἴῃ 6 6χ!]ο, θθοαυβα 6 ον θη ΓἸΥ ΡσΟϑΌρΡΟΚαΒ 1. ΤὨΘ ΡὮγαϑα 
ἴῃ 4ἷ, οι π165 ἰγδηϑαιθα ὀγίμρ δαὶ ἐμὲ εαῤῥέυΐν, τλθδὴ8 σϑα] ν 
γεσίογε ἐπε 7ογίμμε. 

ΤΠ ᾿ΣἴογασΥ τοϊδοη οὗ (ἢ6 δαἀϊΐοῦ ἴο οἴ ὑσορῃείβ ἄρσθεβ 

ΜῊ 1815. δ ἰ5 ποῖ, {κὸ 706], 8ῃ ογρῖπαὶ τγοσ, θυΐ 15 σίνθῃ ἴο. 
συοϊΐπς. Ης Κηδν δηά ιεἀ Ατηοβ, Ζερῃδηΐδῃ, ἘΖεκίεὶ, 15. 13, 
Αἴ. 9, Ὠευΐετο-1βαΐδῃ, Μαίδοδὶ δὰ Οδδάϊδῃ. 

ΤΒδὶ [πε εὐϊῖοσ οὗ [οεῖ αυοϊεὰ ἔτοπι ἴΠ 6 πὶ 15 οἰθασ. (1) ΤΒο αἰτγεςὶ αὐο- 
ἰδἰίοη ἔσοσῃ Οὔ. 17 ἰῃ 35, Ὡς ἢ ἰ5 ἰηἰσοἀυοδα 85 βυςἢ, 5Βδον8᾽.. ΤῊΪ8 οδῖ- 
το5 τῖἢ 1 τὰς Ἰυάρστηεηϊ ἴμδι ἴῃ [6 οἴπεΓ ραϑβϑᾶροβ ΜὨΪΟὮ δΓα ρδ σα] ]εΐ ἰο 
Οὐ δάϊδῃ τς ἀερεηάδηςε 5 οὐ ἴδῃς ρατὶ οὗ ἴδε δαϊίον οὗ ]οεὶ. [Ιῃ 478 
βεηΐοηςε ἔτοσῃ ΟΌ. 11 15 αυοίεα δηά οσοτηγτιοηϊεα ὑροῦ. [Ι͂ἢ 458 ῥσγεριιδηὶ 

ῬὮγδϑβε 18 ἰδκἼη ἔγοσῃ Ο. 19, ἰῃ 425 4 ρθγαβε ἔσουι ΟΌ. 1: (ψ Ἐ] ἢ ἰ8 υβεὰ 
οἰβονῇοσα ΟἿΪΥ ἴῃ Νὰ. 3.8). (2) ΤΒ υϑὲ οὗ ολαγαοίεγ ἐς ΡὮτΑ565 οὗ Ε'Ζε- 
Κιοὶ δηῃά 16 Ηο] 655 (οάς ἴῃ 257 4117 ύραςβ ἔοσ ἴμ 6 δαϊίοσ᾽ 5 ἀδρεηάςηςδ. 

(39) Τῆς υητγοϊδίδάηθββ οὗ ἴῃς Ῥαββαρεβϑ η 70εἰ δηὰ τΒεὶγ Πα Ἰ5ρΘΏ ΞΔ ὈΪ ΘΠ 655 
ἴῃ ἴῃς Ρᾶγ4]1εἷς 15 Δηοῖ οΣ ΒΌΟΠΩ δερυχγεηΐ οὗ (86 β8τς Κἰηα. [Ιη ΖῥὈ. 14. 16 
{πε ῬΑ γβ]]εὶ ψογβ ἴοστω ἃ οἰ πιᾶχ δηἃ ἃσὸ Πα ἸΞΡΟΏ 58 ]6, 8116 ἴῃ 70. 215. 
186 δζὲ υπσεϊδίεα δηα βθσοπάδσυ. δ᾽} 1 τὶν ἴῃ 1} δηὰ 15. 28. ΜΈΣ 15. 
13 8130 25 15 τεϊαίθα, ς. 15. 1319. 12; δηᾶ 418 1 15. 13}2.-- ΤΏ 656 σοηβίἀογα- 

ἄοηϑ ἱπαϊςαῖς ἴδδὶ ἴῃς δαϊίοσ οὗ 7οε] ψγ88 ἴῃς αυοίεσ 8150 ἴῃ οἴ ΠΕ ο4568. 

ΤὨυ3β δα ͵5 ἱπἀενιεὰ ἰο ΕΖ. 47 ἴον ἴῃς (πουρῆϊ οἵ ἴῃς τῖνοῦ βονηρ ἔσοτλ 
ἴἢς ἰοτρὶς, ἴο Απι. ο᾽δ ἔος [6 ῥῆγαϑθε ἴῃ 4,8, ἴο Μαὶ. 33} ἰὴ δ'' 245, 

Αοοοτάϊηρ ἴο {Π15 ΠΠΙΘΓΑΤῪ οομραγίϑοη ἴπ6 βαϊίοσ οἱ [οεἱ ντοίς 

δῖος ἰἢδη Μαϊδομιὶ δηὰ ΟΡδάϊδῃ, δηὰ (5 15 αὶ ψὰ 5δου!ὰ 



όο ΤΟΕῚ, 

Ἔχροοῖ, ἴοσ [οοἱ᾽β ἀδίε νᾶ8, ἃ8 ὲ 58, δίϊεοσ Νεῆθαδῃ. ΤΣ 

τοἰΪδοηῃ Ὀεΐνοοθη ἢἷπὶ δηά Ζς. 14 15 ἃ [{{{|6 τόσα αἰςυ!.. Τδιὶ 

ἰῃ6γα 18 ἃ 5.ΓΟῺΡ ΓΟϑο Ὁ] ηςσ 6 δηα ΔΗ οδηπηοῖ Ὀ6 αιυεβοηοα, 
φΡ. 7ο. 42: δ. 1} Ζς. 142: δ. 13, 7ο. 4'δ ψῖ Ζο. 145 7, 7ο. 4᾽ ν 

Ζςε. τ45. ηιε δᾶνα οομηδ ἴο [86 σοπο βίοι (Πδὶ ΖΕ. 14 5 ἀδροηάεπί 
οὔ 7ο. 4 ἰπ τερασγά ἰο [86 Ἰοςσδίίοη οὗ ἴμ6 ᾿πάρτηοηΐ βοθηθ δηᾶ ἴῃς 
ἀϊτοοοη οἱ (ῃ6 νψοηάογίι! τίνοσ. ὅ66 οοτῃ. 

ΤῊΣ οὐἀϊίος ἀο65 ποῖ τηθηϊοη [ῃ6 απ ίδηϑ δηα ἴῃ 6 Ατητηοη ίε5 
οἰἴῃοσ. Ηἱΐβ γοΐοσθηςα ἴο Εάοπι, ὑπάθσ ἰπ6 ἱπῆμποηςε οὗ ΟΡ βάϊδῃ 

δηά Αἴ. 9, ἀο68 ποὶ ΒΕΙΡ 8 πηυςἢ ἴογ 1ἴ ἀο68 ηοΐ ἱηάϊςαίς ἃ βρβϑοίαὶ 
Βοβί]α δοῦν! οα ἴῃς ρατγὶ οὗ Εάομῃ δἱ {παΐ ἔσηθ. Ἐμγρί αἷϑο 15 

τηδη(οη6α, ἰΒουρ ἢ ΡΟΓΠΔΡ5 ἴῃ ἃ ἰδίοσ ρίοβϑ, ηοΐ 858 8η ἱτηροσίδηϊ 

ΘΠΘΙΩΥ Ὀὰΐ ἰῃ ΟΓΘΙ ἴο τίη ουἱ [6 ρ]οτγίουβ [οΓΈ ΠΥ οἱὗἨ [υἀ4}} ὉῪ 
οοηἰγαβέηρ ἰὑ ἢ ΕαΥρί 5 δηὰ Ἑάοπλβ ἀεβοϊδοη. ΤὨδ τηδίίεσ 
5 ΘΠ γον ἀἰβογοηὶ τ ἢ της ῬΗσρηϊοίδη5 δηὰ ῬἢΣ 5 0}Π65 ἰὴ “΄ .- 
Ετοσὰ 186 Ποη-Τ] Ποη οἱ (ἢ 6 Ῥογϑίδηβ 6 ΊΔΥ ὈΓΟΌΔΟΪ σοποὶυα 

μὴ ροοά τεαϑοη (μδὶ [86 αἰίδοκ ὈγῪ Ατγίδχεγχεβ ΟἿἤυβ ἢδά ποῖ γεὶ 
[Δ κοη ρἷδοθ. 1 8ῖ8 τϑαβοηὶηρ ἰβ ἴθ π8]6 (86 εὐἀϊΐοῦ τηυϑδὲ ἢᾶνα 
ψυτϊτοη Ὀοίοσγο (μ6 σα] οὗ [π6 41ἢ σδηϊ. Β.6. 

4. ἌΝ ΒοΙα οδὴ μὰ πὰ 8 ρίδοθ ἴοσ 4" ἴῃ 1ῃ6 ροβίοχι!ϊς ρεοάν 
11 ψου]ὰ 86θπὶ ἰδὲ (Π]8 ραββᾶρε αἷϑο Ὀείοηρβ ἴο (ἢ Ῥογβίδῃ 

Ῥεγοά, ἴογ [ῃ6 ἀὐσέι! αἴας Ὡς ἢ Ὀεῖς}}] δ᾽άοη (ς. 348 Β...) ἂἱ [ῃ68 
.δη45 οὗ Ατζίδχογχθβ Π1, ἤθη ποσὰ [μη 4ο,οοο᾽ ῬΕΟΡΪΘ ροτϑῃϑα 

(Ὀ οάογυ5 δίουϊυβ, ΧΙΝ, 4.5), δηὰ [86 ἕαίε οἱ Τγτο ἰῃ 322 Β.6. δί (88 

Πδηά5 οὗ ΑἸεχαηάσσγ ἴῃς ατοδῖ νῆο 5ο]ά [6 ἐπῦσε βυσνὶνίηρ, ρορυ- 
Ἰδοηῃ ᾿πΐο νεῖ (Πἱοάοτγιβ ϑιουϊυβ, ΧΝῚῚ, 46; Αἰτίδη, 11, 24), 

Δη64 [ἢς ἴαἰε οἱ (ἀᾶΖᾶ ἰη (ἢ 58Π16 γδδγ, γἤθη ΑἸοχαπάογ 5014 (ἢ δη- 

ἄγε ρορυϊδάοῃη 1ηἴο ϑἰανοσυ, δὰ μοὶ γεὶ οσουτταά, εἶδε ἴἤογα ψουά 

αν ὈΘΟῺ 5016 Γεΐίθγθηςσα ἴο {86 Π1, ὉΠ1655 6 ὝΟΓΟ ἰο Ρἷδος (ἢ6 

ϑϑοίοη ἰαία ἰη (86 τοι ρεγοα ψ ἤδη (Π656 ἀὐνίμ!] αἰβαϑίουβ ὙΟΓΟ 

ὯΟ Ἰοηρογ γοϑἢ ἴῃ ἴῃ τη 5 οἵ 1ῃ6 ρΡθορίὶβ. Τα Μδοςσδθδδῃ ρε- 
τὶοά, ῃοννενογ, ἰ5 ἀχοϊ υἀδά Ὀγ ἰΠ6 ποη-τηδπίοη οὗ Ατᾶπ. 

ΤΠ πηεπίίοη οὗ [πΠ6 Οτθοῖκβ 85 ϑ'ΠΊρ]6 βἰανο- ἰγσαάογβ ἀπά ποῖ 85 ἃ 
δτοδῖ νου] ρΟΥΤΟΓ 15 ποὶ ἐνοῦσα ]α ἴο ἃ ἀδίς ἰη ([Π6 στεοκ ρεποά. 

Ῥῃσηΐϊαία δηα (Ζὰα δα σοῃημλθγοῖδὶ το δ οη 5 ἢ ασδθοα 85 ΘΑ ΪῪ 

88 ἴΠ6 Ῥογβίδῃ Ῥεγοα, 1 ποῖ δα ΐοσ; ἴοσ Ῥῃαηίϊοῖϊα, τ΄. ΕΖ. 2} 5; ἴοΥ 

6 δΖα, φ΄. ἴῃς υϑὲ οἵ οοἷη5 11} ΡΑΙΓΕΥ Ῥῃορηϊςίδη δη Ραγιὶγ Οτεεκ 
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ἰηβογρίοη5 ἀατίηρ (15 οσαὰ (ϑομγοσ, 11,2 Ρ. 84, ψὶτἢ τοίθσθηθϑ). 

Νο οδ]εςομ οδη ἰδοσγοίοσγε θ6 τηδᾶάδ ἴἰο (ἢ6 Ῥεγβίδῃ οἵα οὐ (ἢ }5 
στουηα. 

ΓΛ 18 Κπόνσῃ οὗ [86 ἢ 5(ΟΙΎ οὗ [86 [6ὐν]5} ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ (ῃ6 Ῥεγβίδῃ 
Ῥοποὰ ἔτοτῃ ἴῃς ὕταο οἱ Νεμοιηΐδῃ οο. Βυΐ ἴγοτῃ ἴῃ {{π|6 γα ἀο 
Κηονῦν ἰὶ νου] 5θεῖ, οἡ ἴῃς ψ οἷς, τηοϑὲ ργοῦδὈ]α [ηδὲ (6 ῬΒα- 
ὨΙΟ8Δ 5 δπα ΡΒ] 5[1η65 ἰοοῖς δἀνδηΐδρο οὗ [6 σομπαυσϑὶ οὗ [6Γ1538 6 1 
ΌΥ Ατγίδχεγχεβ ΟἼἢυβ ἴο Ῥσοσῦγε ἰγεαϑυσαβ δηα δἰανεθ ἴσοῖὰ [ἢ6 
Ῥογβίδηθ. Α σοῃβίἀθσαῦ]α ὩυσθεΓ οὗ [εν οτος τηδάδ οδρίϊννε δηά 

βείἰοα ἰῃ Ἡγτοϑδηΐδ, ἤθασ ἴῃς (αϑρίδῃ ὅὃ68, ο΄. Ρ. 45. Απὰά [ἴ 18 

ποῖ 1 Κοὶγ ἰδὲ ἴῃς Ῥμορηϊοίδηβ δηὰ Ῥῃ]ι[,ϑ(ίη65 θουρσῃξ οἴ ΟΓΒ 

ἴτοιῃ ἴῃς Ῥεγβίδῃ βοϊ ἴθσβ δηαὰ βοϊὰ {ποτ ἰηίο 5ἰδνεῖῦ δἱ ἰῃδί 

{ἰπ16. 
[τ|58 {τι6, ἴἰῃ6 ῬΠορηϊοίδη8 Ογο ΒΟΒΕΪ6 ἴο (6 Ῥογβϑίδηβ δη 6 

τοὶρῃς (ΒΙηΚ [Βδι (Πογ δἱἀδα [υἀΔ},1} ηοΐ δοίι8}}γ, δἱ ἰεσαϑὶ στ 1 εἷσ 
βϑυτραίηγ. Βυϊῖ (6 δά ποΐ γεῖ τενο 6: οὶ ΟΓ 8 Υ6ΔΓ ΟΥ ἔν Ὸ 
ἰαῖοσ ἀϊὰ [ΠῈῪ ἀο 50οβ. Απά μον [ἰ{||6 {πεῖ σοσητηθγοίδὶ Ἰῃϑίίηςί 4]- 
ἰονγεα ἴβοτὰ ἴο βυτηρϑίῃϊβ6 ἢ [υἀ δὴ ἴῃ [μ6 ἔσηδ οὗ ΠΟΣῚ ἀἰβίγεβϑ 18. 
866} ἔτοσῃ ΕΖ. 26᾽ ψἤοσο (86 βαπ6 Ῥῃσθηϊοίδη5 γη0 Ὀπὺῖ ἃ βΒῃοσί ΠΠῚ6 
Ὀείοσε μδά ἰγδὰ ἴο ρεγσβυδάθ Τ[υἀδὰ ἴο ἰοΐη [6 πὶ δηα οἴδεῖβ ἰῃ ἃ 
τονοὶὶ ἀρσαϊηβὲ ΝεΡυς μδάτοζΖζαγ (76. 277), δηὰ σῆο ψοτα δἰἰδοκοά 
Ὀγ Νοθυςῃδάγοζζαγ ϑοοη δε ς86 Β.0., σοϊοϊσεα ονεσ [Θγυβδ] 6} 8 

[411] Ὀδοδιιϑα [8 γ Ὀεϊϊονεα 1 νψουϊὰ μὲ ἴο {Βεῖσ οσσῃ ρεογβοηδὶ δά- 
ναηΐδρα. 

ΙΓ οὖ ἀυρυτηδηΐβ ρσονα ἴο Ὀε οοττοοῖ, [26 5ἰηρ!ηρ ουἱἵ οἵ [ἢ ΡΗΟ- 
Ὠ]οΔη5 δηα ῬὨ]1501η65 45 ϑρθςῖίδὶ ἔοοβϑ οὗ [υΔῃ 15 ὀχρί αἰηθά, δῃὰ 

(86 ποῃ- πη η Ποηίηρ οὗ [μ6 Ῥογβίδῃβ 15 ἄυς ἴο (ἢς Ὀε] εἴ οὗ [86 ἰη- 

Βοσίοι οὗ “κ" (μαι [6 ψοτα ἀθβη εἰν τγοίογγαα ἴο ἴῃ νν. 7" ὃ. 
ΤῊ ᾿ηϑοσοη ψουἹά (ἢ μάνα θθδη τηδα6 5ΠΟΓΕΥ δἴΐοσ [6 σΔΡ- 

ἴυγα οὗ [658] ο ὈΥ Ασίδχογχοϑ Οὐἢυβ (ς. 352 Β.0.), δΔηα Ὀεΐοτε 

{π6 [41] οὗ δἰάοῃ ἰῃ 348 Β.Ο. 

ΤῊ 86 οὗ ἴ[ῃ6 ἔοττλ ὩΝ1Ν ΠΕ 22 (45) ἴογ (μ6 οἱάδθγ ἔοστῃ 11" 2) 
5 ἃ ᾿ΠΠΟγασΥ ἱπάϊςδίοη ἐμαὶ 4“ θοϊοηρϑ ἰο (Ὠ8 ρεγοὰ οἵ (88 Ὁβγοη- 
ἰοϊεῦ ὙΠῸ ι.565 ΘΟἢ ἔοστα8, 6. σ., ΠΣ 328 Ιἴ᾿ῸΓ ΠΡ 3 86 "}Ὁ 

ὉΤΤΡΗ͂ ἴοσ ΠΡ ")2. 

ΤΠ ῬοοΚ οἵ [οε] ννᾶ5, δοοογάϊηρ ἴο [ἢϊ8, σοπῃρ]οἰοα Ὦγ ἴῃ τη α]6 
οἱ (ῃς 4φ(ἢ! οεηῖ. Βιο. Τὶ ψ ρίαςς 706] Ὠἰπι56} δἱ ἀρουΐ 400 Β.Ὁ. 
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δηά (6 οαϊΐοῦ ἃ ἴθ ἀδοδάθβ ἰδίεσ χα 51}8}} Ρσόρ Δ ὈΪΥ ποί Ὀ6 ἴδσ 
οὔ (Π6 τηδτῖι. 

ΎΒοτα 885 Ὀδδη 8 ρστοδὶ νατὶ εἴν οὗ ορ᾽ πίοῃβ οοῃοοζηΐηρ ἴῃς ἀδίς οὗ Τοεϊ. 
Το δαυὶν ον 5 ἢ βομοἶδτβ ῆο ρΡυϊ 70εἰ ἰπἴο [86 σδθοη ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ᾿δουρδὶ 
δε Ὀεϊοηρεα πῖτὰ τῃς δΑεὶν ρῥσε-Ἔχὶϊς Ρσορῃεῖβ. 1,δῖεσς [εν] 3 ἢ σοδοΐασε, 
δ. ρ., ἈΔΒΩΙ δηὰ Κιμηςδι, ἰδουσῆς τἴῃ6 ἀδίς οουἱὰ ποὶ Ὀε ἄχεά. Βυϊ 

ΒΟΒΟΪΑΙΒΏΙΡ ἀοεβ μοὶ δδϑῖν τεϑὲ οοηϊθηϊ τὶ τὰ βυς ἢ ἃ ςοποϊυβίοη ᾿ἱμδουρὰ 
Ἰαῖογ (αἰνίη δηὰ Ῥο.οςῖες ἀστεεὰ σι ἰ. ΤὨς Ροβιὕοη ἴῃ ἴπε σϑθοῦ ΜᾺ 5 
Βεϊὰ ἴο Ὀς ἀδοΐϊϑῖνε ὈὉγ ΤΙ Ὠεοάοτεῖ, Τεγουαο, ε: αἱ., Ὑ8ο τπιδάς Τοεὶ ἃ οοη- 

ἰετα ροσάσΥ οὗ Ηοβεοδ οἡ ἰδς ργϊηςοῖρ]ε [δδἴ ἃ ὑσγορμβεῖ γδοβε Ὀοοῖκ νγὰ5 ποῖ 
ἀαϊεά Ὀεϊοησβ ἰη ἔπηε σὰ ἴἰῃ6 Ρῥτεςεαϊης Ρσορδοῖ.---ΑἸηοηρς τηοάοσγῃ 
δοδοΐδγβ ἴῃς πηοβῖ νατίοαὰ ἀδίοβ μανε Ὀδθῃ δϑβισηδθα ἴο Τοεἱ, γαηρίηρ ἔσοσα 
ἴῃς ἔπιες οὗ Βεδοθοδπηι [Ὠγου σὴ 41} (6 βυςοςεαϊης οεπίυσὶε5 ἄοτηῃ ἰο [86 

418 οεηΐ. Β.Οσ. τ νγβ ἱπῃροβϑίθὶς ἔοσ βοβῃοΐδυβ ἴο σοῖῃβ ἴο 8ῃ δζτθῦ- 
τηθηῖ. Οὔςε, ἱπάεεά, ἰξ βεειηδα 458 ἰξ (ες αυσδίίοη γεσα 56 ε, τ ΒΘ ἢ 

Οτεοάποσ, ἰῇ 1821, Βαὰ τηϑυβηδ θὰ ἢἷ8 δυχζυτηθηῖβ ἔοσς ἴῃς ρετγὶοὰ οὗ 
ἴῃς τιϊπου Ὁ οὗ ]οα 5. ὙΒουρῇ Ναῖϊκε ἃ ἔενν γεδσβ ἰδίεσ, ἰη 1:83ς, συς- 

βεϑίεα ἃ ῬοβίεἊχι)!ς ἀδῖς, Οτοάποσ᾽ 5 ροβι ἴοη ἀρρεᾶσγεὰ ᾿ργοσηδ0]6. Βυῖ 

ἴῃ :866 Η:ρεηζεϊ ἃ ἀγρυςσὰ ἴοσ ἴδε Ῥεγξίδῃ εἐσϑ, δηὰ ἴθ ϑεΐηεςκοε δηὰ 
Ῥυδτὰ (1875) δἷσο. Βυῖ ἰ γψὰϑ ποῖ 11} 1879 ἴμαὶ ἴ86 ρΡοβίοη οὗ ἴδ ς 
ῬοβίεἊσι!ς ἀδία 88 ΔΥΓΑΪ ἐπι με. ὙΤῈς ογεάϊι ἔοσ (8ῖ5 Ὀεϊοηρβ ἴο 

Μέεῖγχ. ϑίηςε ἴβεη ἰϊ 48 θεςοιμς ἰἢς ᾿σενδι! ηρ νἹ ον οὗ οτἱςβ. Βυϊ ἐνθ 
ἰο-ἀδν βου 511}} ὑσεῖεσ ἃ ὑσγε- σις ἀδῖο, 6. ρ., ΕΊΣ ραῖσίοΚ, Οτοῖ!, Κδηϊν, 

Οδιμλεσζοη, εἶ αἱ.--- Τῆς ψΒοΪς φυείίοη 885 δϑϑαπγοὰ ἃ αἰ οσοηϊ αβϑροςῖ ἢ 
ἴῃς τεοορηϊίοη οὗ με ςοτηροβὶϊα σμασδοῖοσ οὗ ἴδε Ὀοοῖ. Ψοσηδβ τεΐυϑοα 
δὶ ἢτϑὶ ἰο ἂχ ἃ ἀδίε ἴοσ εἰϊιεσ Ἷῇβ. 1ἱ, 2 Οσ Ἑἢ8. 3,4, Ὀυϊ ἴῃ σ88ο ἢς ρῥἰδεοεὰ 

4}1} ἴῃ τῆς 41 ςεηΐϊ. ΒΟ. Ἐοι(βίεϊη αϑϑίσηθα ςἶ5. Σ, 2 ἴο ἴδε (ἰπὶς οὗ 

7οαϑἢ, οὮ5. 3, 4 δέίεσ ἴῃς Ἵχὶϊθ.0 Ἐγϑβδβεὶ ἱπο!πεὰ ἰο {86 της Ὀεΐοτε Απλοὸβ 

ἴοσ ςἢ8.1, 2, δηὰ ἴο ἴδε {τε οὗ {πε Ῥίο]ΕΣἾ 65 ἔοσ οἢ8. 2,4. Ὀυῆτα (πίη 5 

(δαὶ ἴῃς οτ σία] Ὀοοϊ οἵ 706] Ὀεϊοη με πιοϑὲ ὈΧΟΌΔΟΌΪ ἴἰο ἴδε 41} ςςεῃϊ, 
Β.Ο., Ὀυΐϊ ἴῃς ἀρρεηάϊχ τηυς ἰδῖοσ. 

δὃδ9ωΨ. ΤῊΗΕ ἹΝΤΕΚΡΚΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

1. ϑοὴ6 {{π|6 ἰοτναγά (ἢ Ὀερίπηΐηρ οὗ [6 ἐουγίἢ ΠΟ ΕΙΓΥ οὐ [86 
οηᾷ οἵ (μα ΒΕ, ἃ Ἰοσιιϑὲ ϑύναστα ν᾽ βιὰ ΠἀΔἢ, στεαίεσ 8η4 τῇοσα 
ΟΠ ΠΟ 5 ἰΐ βθοπγθά. (μη ΔῺΥ [Πδἱ Πδα Ἔνεσ οοπλα θεΐοσε. Τυἀδῇ 
γγὰβ Ὀυΐϊ ἃ 5118}} ἰαηὰ ν]ουϊ ἰαῦρα ΓΕΘΟΌΓΟΟΘΘ Δηα 8 αἰἰβδϑίοσ {κ6 

1Π15 ἰγοαίθηθα 15 ΝΟ ΌῪ δχιβίθηςα. 

ΗΠ ρτεαΐ νἱνἀπμθ85 [06] ἀθβοσῖ ρθε [86 Δρργοδοῦ οὗ (6 νδϑί 
ΒΔΓ. ΜΟΙ. Ὠ6 ΟΟΙΏΡΑΓΕΒ ἴο 8η ἱηνδαϊηρ διτγ. Ηδ ραϊηΐβ ἰῃ6 
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5066 Ὑ11} Ὠῖ5 ἔοσο 6, σταρμὶς 5.0. ]6 380 (δα νγὰ 866 1ξ οἰθασὶυ Ὀείοσα 
υ8. ΤὨδ ΟΔ]] τἰηρβ ουἱ ἰο βουπα [Π6 δἰαστη. ΑἸγεδαυ (Π6 Ἰοςσιιϑίβ 

σον  [ἰδ6 τηουηϊδίη5 δηα ἤᾶνα Ῥερυῃ (πεῖς ψοσκ οὗ ἀδβιγυςίίοη. 

ΟΥΠΓΠΥ τ. 6 Ρτορμεῖ 5οίομθ5 [6 ]Γ ἀρρδᾶσγδηςβ δηὰ 11} [86 Ἔχρσγεϑ- 
βῖνα γγίτωὶς βίδοσδίο τπονοπγθηΐ οἱ ἰβ ϑεηίθηςθϑ ἢ ῥἱοΐυτεϑ {Ποῦ 
Τρ ἃ δἄνδηοα δηὰ {δεῖγ ἱστοβϑιϑ 016 αἰΐδοῖκ ἀροη (μς Οἱ [56 17. 
ΝοΥ (6 Υ ἢδνα ἰδκθη ἱ. ὍΤῃα ἀδηρογ 18 δἱ 115 μβεῖρῃι. Βευῖ ὄνθὴ 

γεὶ ἴπογα 18 πορϑ' {86 ρυόρμοὶ ἀφοίαγεβι Ὑῆ6 Ψψοχϑί ταῦ γαῖ Ὀς 
δνοτίεα. Ὑδῆνεῃ δὰ 5βοηΐὶ [86 ῥίαριι 85 ἃ αἰβοὶρ᾽ηθ δηα ρυη- 
ἰδῃτηθηΐί, 1 [86 Ῥϑορὶα σερϑηΐ ψ ἢ 41} {πεῖς μοαγίβ Ηδ ψ1}} ἢδνα 

ΤΏΘΙΟΥ ὉΡοη με. Απα 80 706] ἀρρθδ}5 ἴο (ἢεπὶ ἴο ζερεηῖ. ΤῊΐβ 

15 ἢΪ5 ἢτβί δά άγθββ ΕΪΙΟΉ 15 σοηϊαίηθα ἴῃ α᾽δ' δ. ᾿ς 
Βαϊ [Π6 Ρίασιια νγἃ5 ηοΐ βἰορρεά, οὔθ ϑνδιτῃ δίζεσ δηοίῃοσ 1ἢ- 

νδα δὰ δηα τανδρϑὰ [86 σουηίσΥ δηά οἰ 1 τψαϑία δηά ἀθβϑοϊαίθ. Τὸ 

δρρταναῖς (ἢ σΑΙΑ ΠΥ ἃ ἀγουρῃῖ δοςοσηρδηΐϊθα (ἢ6 ἰοσυβϑῖι5. ΑἹ] 
ΠΟΡΘ ἴοσ ἃ Ὡ6 }Κ σγοσίῃ ῃδά αἀϊεδά, δηὰ [86 ΟΙὟ οἱ ἀδβραὶγ ψϑηΐ 81} 

(Ὠσουρῃ [86 ἰαπά. ΟἾΪΥ ομϑ οουἱά ΠΕ6ΙΡ ἴῃ [15 ογίβϑίβ, Ὑδῆνθῃ! 
Απάα 80 7οεὶ ς8115 ἴογ ἃ σγθαΐ Ῥϑηϊίθη [84] 8556 ΟῚ ΕΓ 8}} ἰῃς ἢ 

ΡῬΘΟΡΪΘ 5ῃουϊὰ ἱτηρίοσα Ὑ δ ἢ ἴοὸσ ρασζάοη δηὰ με ρ.-- - 15 15 ἢ15 
δά άγοβϑ ἴῃ οἢ. 1.-- σγα ἢΪ8 ἀδβογρίνα ῬΟΥΘΥ 18 566 δἱ 115 Πεῖρῃί. 

115 οῃϑ οὗ [86 δηαβί ρίθοθϑ οὗ ροβθῆς ἀεϑοπρθοη ἴῃ 6 ΟἿ. νι ἢ 118 

στὶπι Ὠυγηοιγ ἴῃ σΔ] ἰηρ οἡ ἴ.6 ἀτιυηϊκαγάβ, 115 Ἔχαυΐβίῖα ρϑΐμοβ ἴῃ 

ἴῃς οοπῃτρασγίϑοῃ οὗ ἴῃς γουηρ ψίάονγεα Ὀγίάα, 115 6 ΠΠΚὸ Ροσίγαγαὶ 
οὗ (Π6 νᾶγίουβ οἶα5865 δηὰ [126 αυϊοῖκ, Καθ οπμαγδοίοσιβαίίοη οὗ {Π6 
Ἰοουϑί5, 115 ἰου οἱ ης ἀρΡΡΘΔὶ οἵ ἴῃς διηΐτλα]5 ἴο Ὑδῃνθἢ, ἰΐ5 5ἰκοϊοἢ οὗ 

[Π6 τΐῃ δηα ἀεϑοϊδύοῃ πιδάδ πηξογρειία]6 Ὀγ 186 οοηοζγεία ἰους ἢ 68 
οἵ ἢΪ5 Ρ6θῃ. 

Μονοά Ὀγ 706]᾽5 ρΡ68] ἴδε ῥγίββίβ ςδ δὰ [ἢ6 ρϑορία τοψϑίῃεσ ἴο 
Δ ΘΥΘΓ ΤΘΙΏΟΓΔΌΪΟ τηθοηρ. ΕΘΓΥ 51Πρ]6 το Γ οὗἱἨ [6 σοπ- 
ΤΠ ΟΔΙΏ6, ἔτομ [Ώ6 στοδίοϑί ἰο [Π6 16δϑί, ἔγσοπὶ ἴῃς οἰ ἀδϑί ἰο (86 

γουηρσεοβθί. ὙΠοη ἴΠ6 ῥγοϑίβ νοϊοθὰ {π6 ποοᾶά οὗ [Π6 ρῬϑορῖα ἰῃ 

Ρτάγοι (οἶδ. ὙΤΒΟ αυίΐοκ, οοηςῖϑα δηὰ ργορηδηΐ πιδηηογ οὗ 6}]- 
ἱῃρ (}18 15 νϑῖγ εἴεοιίϊνε. ὍὨδ ἰδησύάαρα ὈΕΟΟΠ.68 οδί το Ώοη [οο] 

5ρ6 8.5 οὗ [Π6 ὈΓΑΥΟΙ, δηα οἵ (8 Δηϑνεσ οὗ Ὑδημ θη, 85 15 δι ηρ. 

Ὑδῆνϑῃ Βεαγά δηά δηβνογοα πὶ τ ἃ Ῥτογηΐβα οἵ γοβϑίοσοα ἔογ  } 
Δηἃ οὗ οοτηρβηβαίίοη ἴοσ [86 1055 σδυιϑεὰ γ ἴῃ Ἰοςυϑῖ8. Απά (ῃδη 
ΔΙΟΙ βοῦς ὕσηβ μδα οἰδρϑεὰ δηὰ (86 εἰψζψηϑ οὗ [86 “1 6] επί οὗ 
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ὙΔΏΜ ΘΒ 5 Ῥσογηΐβα δα δρρεασγοὰ [86 ρῥσορἢεί 5:πρ8 ἴῃ σοῃοϊυϑΐοη 
[6 ῥγαΐβα οἱ Ὑδῃνθῇ ἴῃ Ἰγτ.8] 5[Γ81}5 οἱ ἸοΥ ψὮΣΟὮἢ ἔοτ ὈΘΔΌΥ ἀγα 
σΠΟΙΏΡΆΓΔΑΌΪΕ ἰο Πευΐετο- 1518} ᾿γτίοδὶ ἱπίοτὶ 658 (253. 39.- 39 β). 

ΤῊΪΒ ἱπιογργοίδοη δ5ϑυσηθϑ (ηδι (ῃ6 σὨτοποϊορίοδὶ οσγάογ οἱ ἴῃς 

ΒΕΟ ΟΠ οὗ (“ἢ.8. 1,2 8 α'“" 15. 2166. (Πα: [Π6 ἡατγταῖϊνα θερίηϑ ἰῃ δ᾽ 
ποῖ ἰῃ 4᾽5, ἀῃά (Παἱ 252:.:2.- 288 βὶ 0] ] ονγοὰ οτί ρί πα! δ᾽ 39. 35. 345 

2. 11 5 ποῖ σογίαϊη, θαξ ρσόθαθ]ο, [μὲ 706] τοῖς 4150 4. 475: 
5168. ηοὶ δῖ ἴῃ6 58412ὴ6 ἔτη θα ΡΟΓΏΔΡ5 ἰδῖοσ ἤδη Ἷἢ8. 1,2. ΤὨ]5 
ὕπηθ ἢ6 ἀοβογοα Ὑῆνν ἢ 5 ἡπάρτηρηϊ οὗ (ἢ6 πδοῃβ. [1 νγ5 δἰἴζεγ 
1Π6 εχῖ]ο, ([Ώ6 [ἐν δὰ ραββθὰ (Ὡσζουρῃ τους βυβοεγηρ, [6 μδὰ 
Ὀερη ἡυάρσοά ὈΥ ὙΔΆν ΘΙ; ονθη ἴῃ [065 οσσῃ ἀδΥ [δ6 δνπι] ἰοσυβῖ 
Ρίασιιο Βα σομγὸ 88 οὔ οὗ Ὑδῆνε δ᾽) ἀρτηοηίβ. Βυὶ ἷὲ νου]ά ποῖ 

οοὰς ἂρδίη, Ὑδα ἢ Πα ῥσοχηϊδοά. Νον (86 Ἰυάρτηεηι που]ὰ 

ΟΟΣῚ6 Οἡ {86 ἡδοηβ. 7υδὶ ΨΥ ἰξ ψ8 ἴῃδὲ 706] ᾿δουρῃϊΐ οὗ ἰδς 

ἠυάρτηρηϊ οὗ (ΒΞ ἡδοπϑβ, ὙΠ οίμοσ 1ἴ τνὰ8 Ὀδοδυβα [ΠΕῪ Ὠδα πιοςκοὰ 
Τυάδῃ δρουΐϊ Π6γ σδίαιαν (27) οὐ ἴογ βοῃγα οἴμεσ σββϑοῃ, νὰ ἀο ποῖ 
Κπον. Ηδ 5ρ685 οἵ [86 {υτπτὰ ἴῃ Ῥτορῃεῖς ἴοηθ5. 1 ψ}}} θὲ ἃ 

ἴδ τόσο ἴοστῖ [6 οΥ515 [80 ΤΟ ἤᾶνα ΟΥῸΓ Ἔχρογ ποθ. Οχσεδῖ 

Θχοϊοσθηΐ γ}1}} ρΓαν 81} διηοηρ 81 οἰ 5565 8ΔΠ4 ἂρ65 οἱ βοςοίγ. Ῥοο- 
ΡΪδ ψ}}}} ἔογεβδθε ἴῃ ἀγεδτηβ δη ἃ ν]βίοῃϑ, δηα ἰοσεῖεὶ] ἴῃ δοϑίδες (οη 65, 
(ῃ6 οοτηΐηρ Ἰυάρτηεηῖ. ἘΧΙΓΔΟΓΊΟΪΠΔΙΥ 5 ρη5 ἴῃ πεᾶνθη δηὰ οἱ 

δῦ γ}}}} ΡῬΘΔΓ ἃ5 ψατηηρβ (αἴ [μΠ6 ἀδγΥ 5 αἱ Βαηά. Απά ΥὙδῃ- 

ψΟὮ Ὑν1}} σαί οσ 411 ἡδίοηϑ ᾿πίο [86 νι ]οὺ οὗ [Ἐποϑηδρῆδὶ εγα 

Ης ψ1}} Ἰυάγσε ἴδ. ἴῃ ἀγαυυδς ΤΏ ΔΠΠΕΙ Ηδ ρῖνοβ σοσητηδηα ἰΠδῖ 
{Π6Υ Ὀ6 βυπητηοησά ἴῃ [1] ἔοτος δῃηὰ ἤραν"ν διτηβα ἴοσ [86 ΒηΔ4] σοη- 

β'εὶ δηὰ Ἰυάστηοηῖ το ὙδΏΜΘἢ Μ1 το οσ βϑεδίεα ἴῃ τηδ᾽εϑς 
ΟἈΙΓΠ 658 Οἡ [15 Ἰυάρτησηΐϊ 5θδὶ ἴῃ ἰῃ6 Δ] ον οὗ ΠὨεοϊδίοη. ΤῊ 5 

μηδ 1ἰ ἰ5 ηοΐ (ἢς δάνδηςε οἵ [86 Ἰοσιι5ἱ ἀιτὴγ [Πδἱ [06] ἀθβοσῖθα5, θυὶ 

[86 ΡγΧΕραγδίοηβ ἴοσ γὰσ διηοηρ (ἢ6 ὩΔ[οη5 δηὰ {πεῖγ συ ΠΙΠΠΟῺ 5 
ἰο ἴα Ἰυάστηεηϊ νΔ]]1εγ, υΐ ἀραὶη ἢΪ5 σΠαγδοίογϑΕς 5[01]6 ἀρΡθᾶτΒ, 
(αὶ σταρῇῃϊς, σοπογεῖθ ϑίυ]α οὗ 15 ψ ἢ 118 βδἰδοσαῖΐο τῃονοπηθηΐ 
(3.5. 425: μα) ᾿ 

706] Παά [εἴξ ἢἰ5 διάγεβϑθϑ ἰῇ Ἷἢϑ. 1, 2 δηὰ ἰπ (ἢ8. 3, 4 ὕποοη- 

ποοίοα. Βιυΐ δοοὴ δἰΐζεσ ἢϊπὶ δὴ θαοσ Ὀσουρσῃς (ποῖ ἰοραίμογ. 

Ἡ 5 υγηὰ τνᾶ8 ζ.}} οὗ Ἔβοῃμδίοϊορίοδὶ που 8 δη ἃ Ρἤγαϑαβ, δηὰ ἢΪ5 
ἰηίογοϑὶ σοηίγοά ἴῃ (6 ἔυΐαγα. 80 Πα Ἰηἰεγργείεα οἢ5. σ, 2 ἴῃ (6 
Πρηϊ οἱ ο88. 3,4. Τὸ Βιΐπι ἴῃ Ἰοςιιδίβ Εσα οί [ἰεγα] ἰοσυπι5 Ὀαὰϊ 



ΤΗΕ ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ ΒΟΟΚ ός 

ΤΏΟΓΟ, ΠΟΥ ψ γα ὙΠ 6 ἢ 5 ἀροηΐβ οἱ πα στηθηΐ ἀπα (ἢ6 δάνδηςθ 
Βυδτὰ οἱ ΗΪ8 ἀΔΥ. ὙΠΕΥ Ψογα ἴῃς στοαὶ πογίμοσηῃ Ὠοϑβίβ, ργεαϊοϊθα 

ΌΥ [ΟΥἸΤΏΘΙ Ῥσοροίβ, σα ρὙ παίϊοηϑ ο ψουα οοπα ἴο Ἔχοσυΐα 

Ὑδν ἢ 5 ἰπαάρτηθηΐ οἡ Ιϑγαεὶ. Βυΐζ [86 ψου ἃ ονογϑίερ [ἢς [1π|115 
οἵ {δεῖγ δυϊδβοῦ  δηαὰ σου] ἰμθη ὈῈ Ρυμίβῃοα {Πποιηβεῖνεβ. Τὸ 
(86 οαἰϊοτ᾽5 πη (ῃ6 νος ννα5 511} {πΐυγα, οἢ 5. 1, 2 ὝΟΙΟ 850 

Ρτεαϊςοη. ΒΥ ἃ 56γίθβ οὗ ἱῃηίεγροϊ δίΐοῃβ ἢ ἰγδηϑίοστηθα [Ὡς δά- 
ἄσεβϑθεβ σοῃοοσηνρ (6 ἰοσυβῖ ρῥίαρσια δηᾶὰ αἀτουρῃϊ ἱπίο ἐϑομϑίο- 
Ἰογίςδ! ομαρίοδσβ. 

ἴῃ “8. 3, 4 8ῖ5σο Βα δά ἀβδα Ἵχρ᾽ δηδίογυ βθηΐθῃςθβ Οὔ ἀθβο ΠΡΕνα 
Θϑοδαίοϊορίοδὶ τρδίογίαὶ (δ θη ἔγοτα ἴῃ 6 δδυ! δῦ ῬΓΟΡμοἴ5 ΘΟ] ΘΠ] Π165 
αἰτηοβί υεγδαϊέηι. ἯΪΦὁ Ἰαϊὰ οἴγεβϑβ οἡ ἴῃ ρῥγοϊεοοη οὗ πε [εν δἵ 

(ῃ6 ἔτας οὗ (ῃς Ἰυάρταοηί οἵ ἰΠ6 πδίοηβ δηὰ ἑοσγ δα ἢΐ5 ροϊῃηΐ ὈὉΥῪ 
αυοίαἰίομβ (3 41). Ηδ βυρρ!ἰεὰ [6 ἀδδοτροπμ οὗ {86 σοῃῆϊοϊ 

(451). Απά ἰηῃ ᾿Ὀεδυεέαυϊ, ἰδ ποῖ οτὶρίπαὶ, ρῆγαϑοϑ ἢβ ρἱοϊυγθὰ (8 
Ροτρείυδὶ βαΐειυ δηἀ νοηάεγίυϊ ρσοβρο τ οὗ [ἀ8} δἰΐεγ ἴῃ6 Ἰυάρ- 

τηεηὶ (4..-2). ΑΚ ἃ σοϑυὶὲ οὗ δ΄ῖ5β δοῖν" 7 6 πᾶνα ἃ ᾿1{{| σοτηρθη- 
ἀἰυμη οἱ Θϑομδίοϊορυ ἱπ ἰῃς ὈοΟΚ οὗ 7οε]. [ἰ 15 ἀυς ἴο πἰτῃ ἰμαΐ 

(}6 Ἔϑομδίοϊορίοδὶ ᾿ηἰογρσοίδιίοη οἱ ἰῃς Ἰοσυβί5 ἢ88 50 οἴζδῃ δε 
ἰηβἰϑίθα ὑροη. Τηδ ῬΟΟΚ, ἃ5 6 ΠΟῪ δᾶνα ᾿ξ, 15 ἱπάθοά δὴ 

ἐϑομδίοϊορίοδὶ ψοτκ. 

4. ἽΝΒεῆη 70εἰ δηά {π6 οάϊῖοσ ᾿ἱνεὰ [Π6γα ΤΟ ὯΟ 5ρϑοΐδὶ Ὡδίϊοη8 

(του ηρ [άΔἢ. Τῆς ᾿πἀρτηδηΐ τνᾶ8 ἴο οομλς οὐ ἴμ6πὶ 41}1.. Βυΐ 

δῦουϊ Παϊξ ἃ σης ΓΥ, ΟΥ 1655, ἰδίεσ δηοίῃογ ΤΠ ΟΥ ἴοοῖκ οσσαϑβίοῃ ἴο 

ἰηϑοσί δὴ ογδοῖα ἀραϊπϑί {πὸ Ῥησθηϊςοδηβ δηά ῬἈ}} 150 πὸ5 80 Πδά 
τηδάσ {ποσϑοῖνοβ οαΐοιι5 ἰο {π6 [6νν8, 1 στὰ ἱῃίεσρσοϊ σοσσθοῦ Υ, δἵἱ 

[86 {π|6 οὗ (πΠ6 οαρίυγα οἱ [ΘΓ 58] 6 ὈΥ Ατίαχογχεϑ Οοῆι5. ΤΏΘΥ 
ἢαδὰ ίαΚοη (ἢ ρο!ὰ δηά 3: ἵνθγ δῃηὰ Ῥγδοῖοιβ ροβϑεβϑίοῃβ οἱ ἰῃς [68 

δηὰ δὰ 5014 [εν ϑἢ οδρίϊνοβ ἴο [ῃ6 τρεῖκβ ἃ5 5ανεϑ ἴδ γ ΑΥΑΥ ἰτοτλ 

(Πεῖγ ἢοθθ. Οὐυἱοκὶγ (Πἰ5 ψ|}} θ6 γοραυϊδὰ ἴῃ δοοογάδησοα σὴ (ἢ [86 
ἰεχ ἰαϊοπῖδ. Ἡϊ5ἴοΥυ Κηονβ οἱ (ῃς ἰογτίθὶς ἔν] Β] πηοηΐξ οἱ [18 ῥχτε- 
ἀϊειίοη. 

ΤὨς ΗἰΞίοτυυ οὗ ἱπἰογρσγεϊδοη ἔοϊϊονβ ἴῃ ἴῃς τπχδὶη ἴνο ᾿πη68. ΤΣ οπς 
ἰαἶκεβ8 ἰἢς Ἰοσυιῖβ ΠΠΠΈΓΑΠῪ 85 σεδὶ ἰοςιιϑἴ8, ἰΏ6 οἰδεῖ 8] ΠΟΣΊ Δ} 85 γερσε- 

βοη της ἱπνδαϊηρ πδιϊίουβ. ΤῺς ᾿ἰΐεσγδὶ ἰητεγρσγεϊδιίοη (δ᾽ η5 οὗ ἰῃ6 “4]81}- 

ἢ} 88 μανίην ἰδίκεδη ρίδος ἰη [0 ε᾽᾽ 8 οὐσῃ τἰπις, ἴῃς δ᾽] οροσίςα] ἱπίογργεῖα- 
ἄοῃ, 85 ἃ συΐϊς, τείευβ ἰἴΐ το ἴῃ ἔυϊΐϊυτο. Ὑδα δ] ροτὶβῖβ αν ποὶ δἰ ναΥ8 



ΤΟΕΙῚ, 

δρτεο οὐ ὙΒΙΟὮ πδίΐομβ τεσ πηοδηῖὶ. δ ὀχρίδίποα ἰῃς "ον ΟΡ ὉΥ 
ἐμαὶ παϊέοπ ιυλίοΐ σονῖες ὕγονε ἐξε ποιὰ ἀπιὰ ἴμδ6 ΟΣ πϑ)68 οὗ ἴῃς ἰοςυΞῖ5 

ΌῪ παῤίοηις, ῥεοῤίες, ἰοηρωες, δι ίαης απὰ κἰπράοηις, σι θου οοτωσυϊ ηρ 
ἰϊβ δ ἴο ἃ τόσα ἀεβηΐϊς ἰἀοπ βοδίίοη. Βαϊ σὨυχοῖ ἔδίμεσθ 88 ψῈ}} 88 
7εν ϑῃ σα Ρἷβ δηὰ ΤΔΩΥ 8. μοίδτβ ἀονγῃ ἴο τηοάεσῃ {ἰπλοὰ ἰἀεη ἰβεα ἰῃ6 
Ἰοςυϑῖ5 τι τ8ὲ ἔουΓ ἱηναβίοηϑ οὗ ἴῃς Αβϑυτίδηβ δηὰ Βδυ)οηΐδη8 ὉΠῸΟΓ 
τις δι -ῬΊ] βεσ, 588) πλδ  Έβοσ, ϑεπηδομοσὶ, Νεδυςμδάσεζζασ (ΕΡΏσαοσω) 
ΟΣ 5ΠΡΙΥ τὶ (ἢ ΒαΡγ]οπίδηϑβ (7 σοσμο), οὐ ψ τ (1) ἴῃς Αβϑγτίδηβ δηὰ 

Βαδγυ)οηΐδηβ, (2) ἰδ Μεάεβ δηὰ Ῥεγβίδηβ, (3) ἰς ΜδοἊοεάοηΐβδῃβ δηὰ Ὠϊδά- 

οοδοὶ, (4) ἴΒς Κογαδῃϑβ (50 [εὐ ϑἢ βοβοΐδτβ δἱ ΓΤ ἐσοπλθ᾽ 5 ἔπε, ἰαἴοσ 4150, 6. δ. 

ΑΒΡδσῦδηεὶ, δηὰ δαῦὶγ ΓΟ γϑύδη βοθοίδτβ κα Ογτὶὶ δηὰ τοοάσστι 5. οἾΔ 8 
.ικὸ Ηδηρβίεηθεῖς δὰ Ῥυ53εγ). ΗΠ σεηξεϊὰ ἰἀεη Βεὰ ἴῃς Ἰοςυ δι τ ἢ ἴῃς 

ἴουγ Ῥεγβίδῃ ἱηναϑίοηβ, οὗ Οδιγϑεβ, Χεγχεβ, δηὰ (ῃ6 ἴνοὸ οὗ Ασίδχεγχος 

Οὐςδυ8. ϑοπῖε οἵ ἴῃς δ]]εζογίββ (ε. ρ., Τβεοάοτσεϊ δηὰ ἰῃς 7ενν5 δἱ ἴῃς {ἰπ|6 
οὗ Τἐγομλε) Ὀο]ενοά [ῃδ[ ἴΒεσε πδὰ α'3ο Ὀδδ ἃ σεδὶ ἰοςυϑὶ ρίασυς ἴῃ [0 ε}᾽5 
ἔπιε. Μεγχ εχρ δἰηθὰ ἴῃς ἰοςυκβῖβ 88 Δροςσδγρςο νψδγσίοσβ, Ὁ εδσΊ ΠΥ 
Ὀεΐηρβ Ὡς ἢ Ὀοϊοης ἴο (ἢ. ψοηάοΥβ οὗ ἰῃς της οὗ ἴ86 ἐπα (Εδν. 95). 
νε σδὴ υπάαετβίδηα ΨΥ πε δἰϊερογίςδὶ ἰπἰεσρσεϊδοῃ ἰῃ 8ρϊϊε οἵ 4]} 

115 αἰ που 68 Ὧ45 ρεσγβιϑβίε ἰπσουρῇ (δε ςσοπίυγίο8. ἘῸΣ δίϊοσ 8]}}] ἴῃς 
Διρσυτηθηῖβ οὗ ἴῃς ΠΟ γ8 1815 ἴθεσε σεσηδι θα ςεσίδη ροϊηῖβ στ ςἢ οουϊὰ 
ποῖ Ὀ6 Πασιμοη βοα τ] τεαὶ ἰοσυβίς. Α Ἰοουξῖ βύνδστα 18 ποῖ δοζοιὼ- 

Ῥϑηϊοα ΌΥ ἃ ᾿πυπαοτ-βίοστη, δ εασίμαυδκε δηὰ 5μακίηρ οὗ ἰῃς μοδνθηβ, 

οὐ ΟΥ̓ ἴῃς ἀδτϊκοηΐην οὗ ἰδ βῃ, ᾿οοη δηά βἴδῖβ; ΠΟΊ ἰβ ἰῃ6 ἴΟΣΙΣ 72} 
ποτ μεν ΜΕ, ἴῃ 5ρῖϊε οὗ 811} ἰ8αἰ! πηδῪ δα 8αἰά, αυϊῖα 50} 14 0]6 ἔογ ἃ Ἰοουβῖ 
ΒΎΆΙΙΩ ἰῃ ῬΔΙΕΒΌΠπΕο; δηὰ ἰἴ σδῃ Βασάϊν ὃς 5δ᾽ ἃ οὗ ἰοςυβῖβ ἴῃδὲ {86 πᾶνς 
αεοἰεὰ ονεγιυεεπίηρίν, ἴοτ ἴμεν σδηηοῖ Ὀ6 με τοϑροηβίθὶς ἔοσ ἱπεὶσ δεῖς. 

Νενογίμεῖεββ ἴἰ8ς ἀγρυπηδηῖβ ἔοσ ἱπίογργοίίης ἴἰ86 Ἰοςυπι5 ᾿Π 6 ΓΑ Ϊν ἃσ 

80 βἴτοης ἰδδὶ [ΠΕΥ σδηηοῖ δὲ τεβίβίεα, 7068 ἀσβοσ ροη ἴῃ 4}} ἰΐ ἀ6- 
14.115 σοστεβροηαβ Ἔχδοῖ ἴο (ἢς ἀεβογ ρύοηβ οὗ δηςοίσηὶ δηα πιοάθσῃ 
ἴσαν ] ]οτβ δηά δυΐθοσβ δηὰ ὄχοϊυδ8 ἃ ἀοσναβίδἴοη οδυϑοὰ ὉΥ 50] ΐοσε. 
ΎὮΕΥ ἀενοὺγ ἰδ νἱῆεβ δηὰ β(τἱρ ἴῃς Ῥδσκ οἵ ἴῃ6 ἴτθεβ. ὙΔοσα ἷἰς 
ΠΟ Γεΐεγεηος ἴο βῃἼαάαϊηρ οὗ Ὀ]οοά, ἴο ρΡἱυπάεοτίης δηὰ ἐδ τογίης οἵ 
οἰε5, )ηά πο νοζγὰ δρουΐ οδρέένεβ. ὕΤῶῇε ἸοουΞῖβ ἀγα ἀοβοῦ ρα υηάος 

ἴδε ἄσυγε οὗ ΜΑΣΤΙΟΙΒ ποῖ υζε υέγξα, 656 Βογβαεπιθὴ νου θὲ ἐέξε Βοτβε- 
τηθηΐ Ὅῆε ἀεβογροη οὗ 86 δηηἱ Π]διίοη οὗ {π6 ΔΥτΥ οοττεβροηάς τὶ τ 
δεῖ δοίΌΔ}}Υ τὶ ε55εα ἴῃ σοηποοοη ψ1 Ἰοςσυ3ῖ5 θὰ ποῖ τὶ βο] ἀΐοσβ. 

Απὰ ψοη ἴῃς τεβιογα ἴοη 15 ἀθβοσ 66, ΟὨΪῪ ἀδηηαρε ἀοης ἴο ἰπς ατουπά 

δηά τγεβίογεα ἔθ 1 ἄτα τηοηΠοηοδά, Ὀαϊ ποῖ ἴδ σευ] άϊης οὗ οεἰ65 δηὰ 

ἴδε Βοδιης οὗ ἰῃ6 ταναροθβ οὐ ψψᾶσ. 
ὙΒ6 εἰοσηθηΐβ ΜΪΓἢ ἃτα ἱστεσοηο δ ]ς τ ἢ σελ] Ἰοσυϑῖ5 ἃτα Ἔχρί δἰ πο 

ὃγ ἴῃς ΠῚ τὰ 1515 88 ἀπε ἴο ἴδε ἐεοϊϊης οὗ ἰῃ6 ρσορβοὶ [δι ἴδε ἰοσυιξῖβ δτα 
(ἢς οσεσιιηηεῦβ οὗ ἴῃς ἀδν οὗ Ὑδηνεῆ. ὙΠὲ ἔδασ οὗ 1ϊ8 Ἀρρσοδοῦ ἴβ 
ΔΑ Κοηδα ΟΥ (815 ἀνσία!, ὈΠΡΑ ΓΑ] 6] δα Ἰοσυϑί ρίασυο. Ὑδνοἢ ᾽8 σοσὰ- 

ἴῃν ἴο πάρε ΗΤ5 Ρεορίε, ἴῃς Ἰοςυῖ5 Βοσγα] ὰ Η5 δάνθηϊ, 

------  ..-.--ἕἔ - Τὰ -ττυν- τ τασιιρ.. 
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Βυϊῖ [ἢ δβϑθηῖδὶ υησγεϊαϊθάης38 οὗ (ἢ ἀδν οὗ Ὑδνε ἢ ραβ8αρθβ ἰη {πεῖς 
οοηΐοχὶ 85 ὑργονϑα ἴδηι ἴο θὲ ἱπίεγροϊδίίοηβ. Αηά Βεηςείοσί Μὲ πηυϑὶ 
σαγοίυ ἶγ ἀἰπιϊη συ ϊϑῃ Ὀείνεοη [πὸ οτίρίημαὶ θοὸς οὗ 70εἰ δῃὰ ἴῃς Ὀοοκ 

ΜΓ ἢΔ8 Ὀδοη ψοσκϑα ονοσ. 
Ἐοτγ ἴδε Ὠἰϑίοσγ οὗ ἰπἰογρσείδιίίοη 58ες Μοσχ᾿ 8 Ἐβϑδὺ ἴῃ ᾿ΐ5 ΘΟ ΙΔ ΣΥ 

ΜΔΙΟὮ ἰ6 οἱ Ρεστηδηθηΐῖ νδὶμα. 

δ4. ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ. 

Νοιίῃίηρ ἰ5 Κποντῃ οὗ Τ]οεἱ ουϊϑίἀα οὗ ῃΐ8 θοοκΚ. Ηδ ν5 ἔμ βοὴ οὗ 
Ῥείδαο), οΥὐ Βοίδιὶ, νῆο 15 οἴ οσνγῖϑα ὑηηονῃ. Ηἱ8 ἤδσὴθ οοη- 

ἰΔἰη5 ἃ οοηξεϑβίοῃ οἱ ἔδιἢ, Υαλιυεῖ; ἐς σοά ] ἀιιὰ τῆδὺ τοῆδοϊ (6 ΡὈἱοῚΥ 

οὗ 15 ρΡασοπίβ. Βαϊ Πετα 15 ποῖ ἴῃ 6 σμα ] θῆρα ἰη (86 Ηἰβίογίοαὶ βἰζα- 

δίίοη {μαι {Π6Γ6 8 ἴῃ [Π6 51: Π}}}8Γ πατης ΕἸ 174}, ΜΎ Οοὐ ἐς Υαλιυελ! 
ΕῸΣ [Β6ΓΘ 15 πο γος [Πδὲ 1ῃ6 ΡΘΟΡΪδ οἱ ἢΪ8 ἄδὺ ψοσα ἱἀοϊδίοσβ, δῃὰ 

ΟὟΓ Ρτορμοῖ ψὰ8 ποί (86 ἤσϑί ὑδᾶσοσγ οὗ (ἢ15 σαί ἰγεαυδῃΐ ὩΔΠ16. 
Α ἰιδαϊθοῃ ρίνεη ἴῃ Ῥϑευο- ΕΡΙΡΒδηΐυβ, Κα Ῥγοῤῥείαγωνε διὰ 

αἱ ἰῃς οηὰ οὗ (223 54γ5 ἴῃδἱ 7οεἱ βεϊοηραά ἰο τῆς (τἶδα οὗ δυθοῃ, 
Ὀυϊ Π15 ὈΟΟΚ ἀγριιεθ ἀραϊηβί 11. Ασοογάϊηρ ἴο (ἢ6 ψΟ]6 ἐγ ρσαϑβίοῃ 

1 Δ ΚΕ658 706] νγ85 ἃ [τἀ δδῃ, ἴοτ ἢ15 ἰητογαβί 18 ὅσο υϑίνοὶυ ἰη [υἀΔῃ. 

ΛΝ Βοίμοσ ἷθ βοηθ νὰ5 ἴῃ [ΘΓ 158] 6 οὐ ἰη (6 ἱτητηθαϊαία ΥὙἱο ΠΥ 

Μ6 ἀο ποῖ πον. [{ 845 Ὀδθη ϑυστηϊβδθα (δὶ Π6 ννᾶβ ἃ [6 γι 58] ἐπ 
ῥτοβί, θυ (818 σδπηοῖ ΡῈ ὑσονβὰ ἔγοῃχ ἢΐ8 ρσοζοιηά ἰπίεγοϑὶ ἰη (ἢ 6 
[ΘΙ ΡΪ6, Ργεϑίβ δηὰ για], [οσ ἢῈ ἀοθβ ποὶ ἱποία ας Εἰ τη56} ἢ διηοηρ 
ἴῃ ῥυίδϑίβ ἴῃ τἷδ- " χ'ῖ, 

7οεὶ ἀοεϑ ποῖ σεπηϊπα ἃ οἱ [Π6 στοδῖ ὑγθ- χ ]ς Ρσορῃοί8. Ηδ 
ἢδ5 πο ψοσὰ οἵ σερικα ἴοσ ἢΪ5 ρΡεορὶθς. ὙΠ ΘΓΟ 15 πο τουβίηρ οὗ (ΠΕΣ 

ΠΟΠΒΟΙθηςσ65 ΟΥ̓ ἃ 5ΠΔΙΡ ΓΕ ΠΟΘΙ οὗ {ΠΕΙΓ 5115, βοςίδὶ, οσαὶ ΟΥ τὸ- 

[πρίουβ. Ὑεῖ ἢς ἰ5 ποί ἱπαθοσγοηΐ ἴο (Πϊ5, ἢ6 ἀο65 ηοΐ βρεᾶκ οὗ 5[η 

Ὀδοδιιδα ἢ6 Δ550Π165 ἃ αι Καηδα σοηϑοίθησα ΜΏΣΟἢ {Π6 Πατγά Οἷον 

οἱ αἰβϑαϑίεσ. μαὰ βίυπηρ ἰηΐο 6. Ηδ β8ρθᾶκβ ἰο ρεορὶα ψῆο, 6 

Βοϊΐοναβ, Κπὸν (ἢ δὲ [ΠΟΥ μάνα 5ἰπηθα δηὰ ψῆο τε 1136 (μαι Ὑδῆνθἢ 
ἢδ5 5οηΐ {π6 ρῥίαριια 85 ἃ ἀϊ5ς. ρ] 1 η6. Ηδ δϑϑυπιεβ [ῃ6 ποοὰ οὗ τε - 

ΡΕΘπίδποβ ἔοσ 8]} δηἀ βϑυσωσηοηβ ἰΠθηλ ἰο 11.--- ὸ 6 ’ονο5 ἰη τῃ6 ο[ἢ- 

σΔΟΥ͂ οὗ υηϊϊοὰ ΡΥάυοσ δηὰ [δϑίϊηρ, οἱ [ἢ 6 ἴα Ρ]6 ϑογνιοοβ δηὰ γτυδὶ, 

ἴῃ ἴῃ6 νά] οἱ ουϊγαγα τ 6845 8η6 5γτηθοΐ8. ὅνε βῃου ὰ ς4]} ἢΐπὶ 

ἰο- ἀν ἃ οῃυτοῆηδη. Βυϊ νὰ τηυϑί ηοΐ ονεγοϑχηαία 8 ΘΠ] ρΡἢ 4515 

οἢ [86 εχίοσγηδὶ 5ἰάς οἵ γοϊ ἱρίοη. Τα Ποασῖ οὗ (Π6 πγδίζου 8 8150 Ζ0Ὸ 
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δὲγα (86 αἰ πᾶς οὗ (Πα 5ρὶτί. Ἑδϑίίηρς δηά βδοκοίοίῃ ἢθ ἀοεββ ποῖ 
το͵]εςῖ, θυΐ {Π6Υ ἃσγα ποΐ θπουρῃ. Ἐδρεδηίδηςε 15 ἃ τηδίζεσ οὗ [86 

Βοασί, δηά 1ἴ τυυϑὶ θὲ βίποοσε δηα ἱμβοσουρῃ-ροίηρ, δ 1 15 ἰο ναὶ} 
αἱ 4}. 

7οεἰ ἀοε5 ποίΐ γῖϑε ἴο ἰῃς ρτεδίηθϑϑβ οἱ [005 ἔα ἢ (Παἰ σοτητη πο ἢ 
ψΊ οὐ ἀοε65 ποΐ ἀδρεηά οἡ ουϊνατγα Ὀ]εββίηρβ, ἢ6 δεῖδονοβ ἰμδὲ 
Βοϊῇ ουὐϊνατά ἀπά ἰηνατὰ δ] εβϑίηρβ ρὸ ἰορείῃοσ δηὰ ἰδὲ ἰῃς {πι6 
ςοηαϊοη 158 ἰῃδιὶ ΜΏΪΟὮ ἜΧροσίθηοαβ αἰνίπα στᾶσα ἰῃ 186 5ϑδογασηθηῖΐ 

οὗ γτηδίθγί] ργοβρογίίνυ. Ης [85 βοτῃδίίπχθϑ ὑθθὴ Ἷδ]] δα {π86 Ῥτορῃεῖ 

οὗ Ρεπίδοοϑβιὶ Ὀδοδυ5ςε οἵ 15 ργραϊςάοη οὗ ἴδε οιἱρουχτίηρ οἵ ἴῃς ΗΟΙ͂Υ 
ορίῖ. Βυΐ (Π6 5.ορα οἵ (ἢΪβ8 ῬσορἤθοΥ 15 ποῖ υηΐνογϑαὶ δηᾶ 115 
ΤΑΘΔΠΪ ΠΡ 5 ποῖ 50 Ρσοίουηαϊνη ϑρί τ[14] ἃ5 ἢ 45 υ50.8}}γ θθθη (που ρῆϊ. 
τ ἀοεβ ποῖ ἱπλρὶν ἰδ6 βρί υ4] δηα στηοσαὶ ἰγαηβίοσσηδοῃ οὗ [86 

τοορίθηίβΒ Ὀὰΐ ἰ6 οὔβ οὗ [6 ΡῥτοΙ ΔΙ ΠΑΙῪ 5ἰρη5 οὗ [86 ἐδ οὗ 

Υδαν ἢ. 

706] γγᾶβ ἢὩο ρτεδί {ΠΊΏΚΟΙ δηα ἢο ρσγοδί ρσορῃεί. Βαυΐ Πα νγἃ8 ἃ 

Ροσί, ἀπά 8 ροεῖΐ οὗ 0 σγϑδῃ ογάθσ. Ηἱ5 βγ]ε 15 οἰθασ, διιδηΐ δηὰ 
Ρεδυθζυ!. ὙΠδ ᾿γτγίοδὶ χυδὶ }Ὑ οὗ βϑοης οἱ 5 1[1π65 ρίδοθβ {8681 
διλοηρ ἴπε Ὀαβί οὗ {πεῖν Κἰηά ἴὴ ἰῃ6 ΟἿΓ., ψ Ὦ16 5 σταρῇῃϊς, ἴθσϑα 

ἀδϑο  Ρ οηβ σα Ἂχοθθαϊηρ]γ εβεςῦνοε. Ηδ νᾶγῖοβ (ῃ6 τῆγί ταὶς 
τοονοηδηΐ οἱ Πὶβ 5εηίθηςοβ 1 Ὠἷβ οὨδηρίηρ ἱπουρῃϊ δηά τηοοά. 
ΤῊΪβ ρίνεοβ ἴο 8 δά ἀγθϑβθθ ἃ θθδυ 1] ΠΔΙτηοΩΥ οὗ ἔοσῃ δηα ᾿ου- 

ἴεηῖ. να ἀο πο ψοηάοῦ (Πδὲ (ἢ6 ΡδορΙΘ Ἰϑἰθηβα ἰο Ὠϊπ ἃ5 (6 

βύνθαῖ, Ρ᾽αἰηεϊνα σδάδηςσοβ οὗ 815 θθδαυθζα! ᾿1ηὴ 65 οὐ {ΠῸ 51, χ4}0Ὁ- 
ἱπρ βἰδοοδίο υἱΐεγδησθβ οὗ ἢΪ5 υηϊογροίί Ὁ]6 ἀθϑοσ ρ(0Π.5 οἵ οἵ 8 

βι στρ ΔΡΡ6415 61] οῃ {Π6ῚΓ δατ58. Νοὺ ἀο ψὲ ψοηάσγ {πὶ (Π6Υ 

οὈεγεὰ ἢἰβ8 σοτωσγηδηα, νοϊοΐϊηρ 85 ἴΐ αἱ {πεὶγ οὐσῃ [δε] ηρθ. Ηθδ 
ΚηΟΝ ΠΙμη56 11 ἴο 6 ομβδ οἱ ἴμθῃι, (Ποὶγ βροκαβηδη, υΐ «ἷ5ο ἴῃς 

βροκοϑίηδῃ οἱ Οοά. 

ὃς. ΤΗ͂Ε ΤΕΧΤΊΤ ΑΝῸ ΜΕΤΈῈΒ. 

ΤὨαδ τοχὶ οἵ Τοἐ] 5 νν6}} ργοϑεσνεὰ δηὰ πο βρϑοΐδὶ ἀϊβουββίοῃ οἱ ἱΐ 
5 ηἡροάρά ἢοτο. ὍΤδδ ἰοχίο τ ςδ] Ροϊηϊβ ἃγα 41} σοῃϑι ἀθσοά ἴῃ τῆς 

Ποῖδ68. 

ΤὨΘ Ὀοοκ 8 νυ θη ἴῃ τηοίγο, 85 ΕἸΟΏΒΟσΩ μονα ἰγοδαν ἰῃ 

1816 ἴῃ Πἰβ Βεδυζα!, τγίθταϊς σοηἀδγίηρ, θυϊ ἀρΡραγεΓΥ πὶδουϊΐ 
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“ΟΡΒὶς τορι αγῖγ. ὙΒΟΓα ἃγα, οὗ οουγβο, ἰΒουρῆς αἰν᾽βοη59 δηά 

(656 ΙΏΔΥ Ὀδ τεραγαδα 48 βίορῃθβθ. Βαῖΐ ἴο ἀνε {Π6586 δρϑίη ἰπίο 

Β.ΓΟΡ 65 οὗ δαιια] ἰδη στ ἀοαβ ποῖ 866 ηὶ τυδιτδηίθα, ἔοσ γα ἤᾶνα ὯῸ 

ΤΏ68}8 οὗ Κπονίης ἩΒοΙΠοΥ [06] νγᾶ5 85 τη υοἢ ἰηἰοΓγαβίθα ἴῃ βορἢϊς 

ΓΟρΡΌΪΑΓ 858 γ17ὸὲ ΑΓΟ. 
ΎΠΟΕΓΕ 18 πο ὈΠΙΤΟΥΤΩΤΥ οἱ πηοίσγα οἰ μοσ. Ἡοχαπηγδίογβ, ροηΐδηι- 

οἴεσβ, (οἰ γαῖα ἃγὰ 8}} υϑεα ἴῃ [6 Ῥοοκ, {ῃς 1451 15 υϑ0.}}γ ἃ ἢδχ- 
ΔΙΠΊΘΙΘΙ ΟΥ ῬΘΠ ΔΘ Γ ρυΓΡΟΘΕΙΥ ἰοζξ ὑποοιηρίεοά, 1 σοοηβ8. ΤὨΘ 
πιοβί σμγαςίογ βιίς τγίῃτ οὗ 706] 5 186 κἰδοοδίο τηονετηθηΐ οὗ ἰῃς 

(εἰ Γατηθίοσ το ὮΘ 0565 1 νοπάογία! βϑυοοθββ, 6. ρ., ἴῃ 25. Τὸ 
ΜΏΟΓΟ ἰζ8 φαΐςκ τηοναπιθηΐ 18 ΘΔ ΕΓ} ἀρρτοργίδΐθ, οσ ἰῃ τ΄ δ᾽δ' δ 
ΜΉΓΕ ἰἴ δοοοηξιδίοϑ (ἢ 6 ἰογβθηθ88 οἵ (ῃ6 11Π68, ΟΥ̓ ἰη 1τἷ5 "6,51 
ΜΏοΓγα ἰξ Ποϊρῃίοηβ ἴῃς 5Εσγιηρ εἰεςΐ, οὐ ἴῃ τ 12. 15.16.20 ΉΘΓΟ (Π6 
Ρἰαἰμνα ΘΙ ΟΥ ΔΡΡΟΘΔΓΒ 85 ἰ ἰῃίοττιιρῖεα ὈΥ 5005.---Βυϊ [86 (οἰγᾶση- 
εἴδσ ψὰ5 ποῖ δἰννγβ ἰῃ6 ᾿Ὀεϑὲ νϑῃϊοϊα οὗ [065 1ῃουρμ β δηά ἴ6ε]- 
ἰῆρ8. Ε. ξ., ἴῃ “'Σ" δέον [86 ταρὶα πηονοιηθηΐ οἱ “μ᾽. 75 (ἢ 5ἴδο- 
οδίο τηονεϊηθηΐ Δα ἴο Ὀ6 σίνοη ὕΡ 85 ἱπδρρτοργίδίε ἴο [ῃ6 ῥ᾽ δδϊησ 

[οΏ68 οὗ (86 ῥτορμεῖ, δηά (6 ΠοχαπΊοίοσ 15 564 ἰἸηϑίθδα. [115 αἷϑὸ 
τοϑοτίθα ἴο θη [06] δα ἄγοβϑαβϑ [Πῃ6 ῬΘΟΡ]Ϊ6 ἰῇ ΙΏΟΓΟ τχθαϑυγοα [οη68, 

12. δ. 186 ΟΥ ψΏσδη (6 ΡΓΤοπηῖβα οὗ [η6 ἀ61{γ 15 γϑοϊ θα, λ' 39. 5. 26ὅδα 
αἶβοὸ 2Ἶ2.---ἰ γ] υγ τῆς Ραηίδιηοίοσ τηονοπθηΐ [ο]] ον 8, 6. ρ., ἰῃ 
417, γα ταυςἢ ΔρΡτορτίδίθηθθθ Ὡροη ἴΠ6 αυΐςκ (εἰγαπλθίοιβ οἱ 
,ἶδ. 16 

νε 566, [οε] ςδηρεβ ἴῃς στ γίῃσα οἱ ἢ15 ΞΘΡΘΘςΟἢ ἴῃ δοσοσάδησο ψὶτ 
ἢ15 τηοοά δηά ἰῃουρῃῖ. ΤὨΪ8 ρῖνοϑ ἴο ἢΪ5 ψοσάβ ταυοἢ [16 δηὰ [6ο]- 
ἴηρ. Βυὶ 1ἴ πγυβὲ δ Κα υ5 σδυςίουβ ἴῃ ΔΡΡΙγὶπρ ἃ τιοίσὶςδὶ ΠΟσΤᾺ 

ἴο αιεϑιίοηβ οὗ γεπυΐποηθϑθ. Ηονγονοσ, ἴΠ6 δα ΒΟ ΠΟ Ὑ οὗ 45 5 
8 ἸηΔ46 ΤΟΙ ὈΙΟΡΔΌ]6 ὈΥ [86 πιλείγίς] ἀγρυτησηΐ ἴΠδη 1 οἰ Πογν" 56 
που]ὰ Ὀο6, ἴογ ἴῃ 45 5 νὸ δηά [μ6 ομασδοίοσξες ἰεϊσασηοῖοσ ψ (ἢ 115 
βίδοσδίο 53{}]6 ψὩ1Οἢ [06] υ865 ψῈ ϑυςὶ 16] ηρ οἴοςί ἰῃ ὑυπαοιιρίρα 
Ρϑββᾶρεϑ οἱ οἢ8. 1, 2. [ἰ ἰ5 υϑοα Ὠογα ψ 1 [86 5ᾶπλ6 ἔθ οἱ γ δηὰ 

ἴοσοθ.--  ΤὩδ πηοῖγα ἢ6Ιρ8 υ8 4150 ἴο Θχοϊ υἷδ σογίδίη δά: ΠΟΏ8, ἐ. ρ., 

ἰη 1τ2.6.2.7.9. Βυϊ ξαγίβοῦ [Πδη [ἢΐ5 11 ἀοα8 ποί ἢεὶρ ἃ ἴῃ ἀΪ5- 
Πρ σης Ὀοίθοη δυϊμεης δηα ϑθοοη τυ σηδίοσγιαὶ. Εὸγ [86 

οαἰτοτγίδὶ δα αἱ οηβ ἃσὸ 4150 ἰῃ τηδίσγε, τηοϑί οἵ μη μανίηρ Ὀδθη 
ἴα κεη ἔτομ οἴεῦ Ῥγορῃοίβ ΝΟ 4150 το ἃ ἰῃ γσγίῃτη. Απά 5ἴηοθ 

]οεὶ ἀϊά ηοΐ σομῆηδ πόθ! ἰο οἣδ τηδῖσγα θνεὴ ψ]ίη (ἢ 51} 6}6 
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ΒΘΟΏΟΠΒ γὙα ΟΔΠηΟΐ ΔΙΊ ἴοσ οσ ἀρδίηϑί δι ΒΟΉ ΠΟ ΞΙΤΊΡΙΥ οἡ [86 
8515 οὗ Πἰ5 πιο ς ΒΟ ΘΠ6. 

ΤὨς ἵνο τηοβῖ πος ΤΌΣ ὮΥ σοπι Ρυοη5 ἴο ἴπ6 ᾳυσϑῦοῃ οὗ ἰδ τηείτε 
ΔΙῸ ΌΥ ϑίενεβ δπὰ ὈῪ Ὀυἤτ,. 

Θίον σα Ἔύσϑηροβ ἰῃς Ὀοοῖὶς ἰῃ δοοοσάδηςς τι Ὠὶς τος. 8] σης 65 

ἰηἴο ϑενθῇ βες οηϑ: 1, 13. 3. 8:96. 1869. 216-11} }ὴ {πγο- ἰπ6 ῬΘΩΙΔΙ,ΟΙΕΣ ΒΌΟΡΒΟΞ; 
Ι, χΑ. 10. Φ0. 120. 14. 16. 116 ,)89. δῦ. 9 'ῃ {πο- 6 ΒΌΟΡΒΟ5 οὗ {δ6 σῃοϑῖῦσις ἴοστλ 

8:4; ΠῚ, 1115. 128. 110. 136. 170. 186. 190. 180. 196. 30 ἴῃ ἔγνῸ- πὸ Βερίδσηςῖεσ 

ΔΌΟΡΒΘΒ; ΙΝ, 21». 3. 4. δ. Τ. δ. 116. 206. 110. 114 116 ἴῃ {πο-ς ΘΠ ΔΙΛΟΙοΣ 

ΒΌΟΡΒΕΟΒ; Ν, 435- 100. 12-.6 ἴη γο-ἸΠ6 ΒΙΣΟΡὮ 68 οἵ ἴῃ 6 το σς ἔοστῃ 8 : 4; ΥἹ, 
415 ὃ. δ. 100. 16. 4106 ἴῃ {πψο-Ἰἰῆς Βοχδιηεῖοσ ΒΊΟΡΒοβ; 11, 213-14. 18.217. 41- 

4.5. 17-1: ἴῃ Βορίδτησίοτβ ψιουϊ βισορῃὶς ρτουρίησ.--Οἱ ἴδεβε 5βεςοης 

Βςε τεχζασὰβ 1] 85 βεοοπάβδιγ. 
Ηξετσο, 858 'η Οὐ δαϊΐδῃ (3ες Ρρ. 1:6 1), δῖδν. 5 σου υῦοη ἴο ἴῃς τἢγίμ πὶ 

5 τηοβῖ ν᾽ υδἷς, Ὀυϊ ΒοΤε 4150 ἰηβϑίεδα οὗ βοϊνίης ἴῃς Ῥγοῦ]ετ οἱ ἰἰἰοσ- 
ΔΙῪ ςοπιροβίἰοη ὈΥ ἴδ ταοῖσε ἢς 885 αυτὶνεὰ δὶ ςοῃο]υβίοῃβ ὨϊςὮ ἃγὰ 50 
1π|Ὲ|6 Σκοὶν ἴο σοπηπηδπα ἰμβεγηβεῖνοβ (μα οἠς ἐδημοῖ δεὶρ ἔεεϊ της [δι (ἢς 

ΤΟΙΣ 4] ἀσσυτηθηΐ βδουϊὰ Ὀ6 υϑεὰ ὙΠῈ το ἢ τόσα σδυῦοη δηᾶ τστε- 

δίσαίηῖ. [τ ἀοεβ ποῖ 86ὲπὶ Ἴγεῦϊθ)]ς [παῖ ραββαρεβ ΜΓ ἔοστα ὑεδυιὶ- 
ἔ}}γ σοπηςοϊεδα 80]65 85 ἴΠ6Υ βἰδηὰ ἍἽδὴ ὃς (ἂς τόβϑυὶὶ οὗ βϑυς ἢ δη αγι- 

δεῖδὶ δηὰ οοσωρ ϊςδίθα ᾿ἰτοσα συ Ὀσοόςαβ8. 
ΤΏΟ τοδάοσ οὗ Ὀυ ἢ τ᾿ 5 ἰσαηϑἰδίίοη ἰ8 ἱσηρσοβϑθα ὉΥ 1ῃ6 στοδῖ τηεῖσ. δὰ 

51Σ. Το Ό Δ ΠΥ οἱ 15-:. Ὅς τεβῖ οὗ ἴδε Ὀοοὶς θυ. ὑσὶηῖβ 85 ἃ ὑτἿΌβε 8Ρ- 

Ῥεπάϊχ. Ασοοσγαϊΐης ἴο δἷπι [ἃς Ργορδεὶ νυτοῖς ἴῃ ϑίῖσορ βΒεβ 808}γ οὗ ἔους 

84} 1π68 οδδοῖ; οὔἱυ ἔἴουγ 5ίΤοΟρ 68 οὗ ἴδε τϊγίγ-ουσ δανὸ 5ἰχ 88] ᾿ἴπεϑ ἐδ ςῇ. 
ΤΒοβε ίουγ ςοηϑἰ5ῖ οὗ 194 15 χδ. 139.166 χιθ δῃᾷ [ἢς 517. δίΓΓΌΣΕ 15 ΔΡΡΑΣΘΏΠΥ 

οπε οὗ Ὠυ.᾽ 5 ΓΕΔ 50} ἴοσ βερδγδίζης ἴβετ ἔσοσα ᾿μοὶσ οοηϊοχὶ δηὰ δυσδηρίης 

(δετλ ἰοχεῖμοσ ἰη ομς ὅτοῦρ. Τδς σεβυὶι 5 [πδὶ οἢ. Σ 15 σεδισδησεά 88 
ἴο!ον5 (4) νν. 3- 8: 8. 1. 8. 11..15 ΘΑΟ ἢ νεγβῈ ΓΟΡΣ ΒΟ ΠΡ ἃ ΒΌΏΟΡΒΕ οὗ ἔουγ 
841 1π68; (Ὁ) νυν. 4.6.8 ἘΊΣ6 ἘΞ 166. 19 0ὉΓ7 νΟΓ58658 (νν. δ- 129. 169 οουηθης 85 

ΟὨ6) τηδιίηρ ἴουγ ΒΌΡΕ65 οἵ εἰχ μα] Ἰἰη65; (ο) νυ. 12. "4.16. ἘΞ 116ια. 11εβὺ 

18εα. 1[δεβυ 196. 39 “196 εχ ΞΤΟΡὮ68 οἵ ἔουγ 4} ᾿'ποϑ. Μοσὸε Ἵδῃ ὃς δά- 

ἀυςεὰ ἴῃ ἔανουτ οὗ 1815 τοδιτδηρεπιθηὶ οὗ οἢ. σΣ [ἤδη 5 ΡΥ ἰΠ6 τας. ἃτ- 

δυταεηὶ Ὀυὶ 1ζ 15 ηοὶ ςοηνϊηοίης. ἈΝ ΒεΙΠοΣ [οεἱ Ὠἰπ56}} Ἰηἰεηἀοα ἵνῸ ΟΥ 

ἴδγες ἰοης 1πη68 (εαυϊνδ!]εηΐ ἴο Πυ.᾽Β ἔουΓ δηὰ 5ἰχ δ} 1[1Π65) 85 ἃ 5[{. ὉΠ 15 

τῆοσε ἴδῃ Μὰ ΟΠ 580. [ἢ 80πηδ οδ 565 ἰΐ 5 ΟὈν] Οὐ 5, 6. ρ., 14- " (τὸ ΞΒΏΟΡεβ 
οὗ τἴῆγες ἰοὴς ᾿ἴπ68 68}, ἰῃ ΟἿΒΟΓ ς8565 ἰΐ ἰβ Ῥσοῦδ!ς, 6. Κ., 15. Τ (το 

ΒΈΓΟΡΒΕ5 οὗ ἴνο ἰοηρ ᾿ἰῃ65 68ςἢ), Ὀυϊ υϑῖ ἃ5 ΡΓΟΡΔΌΪΥ 15. Τ ΤΩΔΥ ἴοστα Ὀυϊ 
ΟἿ ΒΊΓΟΡΒΘ. ΘΙτΆΣΑΣΪυ, 6. Κ., 111. 13 ΤΉΑΥ͂ ἴογπὶ ΌνΟ 5(ΓΟΡἢ 65, θυ [ΠΟΥ ΤΑΥ͂ 

8.150 ἔοσιῃ Ὀυϊ οπο; ἰἔ ὕψο ψὲ οδηῃοῖ ἰδῖκο ν. 13. νὴ ἰἢς δοςοηά υπ685 τα 

εἶνε ὉΡ ἴῃς υηϊΐοττα ἰδ ἢ οἵ ἴῃς 5βἴηρ)ε βίσορεβ. Ὦυ. ἰδῖκεϑβ ν. 139 118 δη- 

οἴδεσ βίσορῇς, τηδάς ὑρ οὗ νν. δ. 11.4.16.ὁ Βυΐδτε ψ6 Βύυγε ἰῃδἱ 706] νγὰ5 90 

ΒΟΣΌΡυΙουΒβ δρουΐ [86 ὈΠΙΪΟΓΓΔΥ οὗ δὶβ β ΟΡ Βεϑ ΑΥἵὸ ψὰ βύυζε, ἐ. δ.) 



ΜΟΏΒΕΝ ΠΙΤΕΒΚΑΤΌΕΕ ἽΙ 

[θδὶ τ'9 πγυϑῖ Ὀς Ἰεηρτποηοά ουϊ ἴο ἃ 5Βίτορἢς οἵ 5ἷχ 84] ᾿ΐπο5 88 θυ. ἀοε5 

ὈΥ 8 ςοῃ͵εοΐυγα!ὶ ἱηϑογίοη  ΜδγῪ ποῖ ἴῃς ἰδϑὶ μα} δανὰ Ὀδεδη Ἰεξ υῃ- 

οοτωρίεἴθα νὰ ἱπιεηὔἴοη "Ὁ [{ που]ὰ Ὀς ηοὶ ε55 εβεςῖῖνε ἴἢυ5. ὙΒ656 
δια ᾳυεϑίίοηβ τ ῖς ἢ ἴδ6 ῥσορτεββ οὗ χηεῖσ. ἱηνεϑ σα θη ΤΊΔῪ Ἔνεπίυδ! 

ΔΏΒΨΟΙ ἀοδηϊίεῖν ἴῃ υ.᾽5 δπηοσ. Βαυΐ δἱ [18 ργεβεηῖΐϊ βίαψε ΠΟΥ 8 ΣῈ 

51} τηδίοσβ οὗ υπςεγίδιηϊγ. πὰ 80 (δε της. δηὰ 517. τορι Ασ Ὑ οὗ 

Ἀυ.᾽5 ᾿Σδηβἰδῦοη ἀρΡρθδσβ ἴο τὴς 835 ποῖ {ΠἔῸῚΪ ΧΟΡ ΒΟ Ως ἴδε οτρίηα!ὶ. 
ΝΕνεσο} 655 ἰὰ Ὀστίηρβ ουὖἱ τηοϑὶ Ὀδδυῖ  }}γ τῃς τγίδηῖς βίης δὰ 

ΤΩΟΪΟαΥ οὗ οἢ5.1,2. [15 βίσγαηρε [δὲ Ὁυ. δηἀ8 ηο τγίδτα ἴῃ οὮ8. 3, 4. 

86. ΜΟΡΕΕΝ ΠΙ|ΤΕΒΑΤΌΒΕ. 

(1) Οοπημεμίαγίος οἡ αἷΐ ἐπε ΜΊίπον Ῥγοῤῥείς.---ϑ δα ̓ . 17. 
(1) “δ ῥεοίαΐ οοηηημεηίαγλο5 οἡ 70εὶ.---Κ. Α. Οτδάηεσ, δ .ν ῬγοῤΠεὶῖ 

.7οοἱ δεγϑδεῖσέ ὠμὰ ἐγκίἀγί, τ821. Α. Ν ὕμβοδο, δὲ6 Ἡ εἰσδαρμηρ 465 

Ῥγοῤπῥείομ .]οεἷ δογεοίσί πα ἐγ ἰάγί, τ8)η2Δ. Α. Μεῖχ, δῖε Ῥγοῤπμείίε 

ες «]06] μὰ ἰῆγε Αμδίορεγ, 1879. ϑ΄.ῇο]Ζ, Κορρμομίαῦ σμη Βμοδε 

ὧες Ῥγοῤἠείομε 06], τϑϑς. 5. ΚΕ. Ὀηνετ, 7λ1.ὲ Βοοῖΐς οὗ «οἷ σμά 
Αιος, ἰὰ ἴῃς (σνιδγίαρο Βέδίε, τθο8. 1. Ὁ. ΝνγΏΚΟΟΡ, ἰῃ Καῃδηδ᾽β 

Βίδῆα Ἡεὐναΐςα, τοοό (ΗΠερτον). Κ. Μακῖίϊ, ἰῃ Καυϊίζβϑοῃ β δὲς 
Ηεἰδῆρε ϑομνγ! ἀθς 4.Τ΄"ς,} τρορ. 
Ὁ82) “εοίαὶ αγίοἶε5.---“αῖκεο, Τὲς διδίίδολε ΤΆδοϊορίο τυΐδδεη- 

δολμαζοῖ, ἀαγρορίο!, 1, τ83ς, ὈΡ. 4624 (. ἩΗΙροηζεϊ ἃ, ΖύυτῇΆ., 
ι866, ῬΡ. 412 ῆ.; ας ὐωμάδεμπίμη ἡηι Ῥεγείδοοη Ζείίαϊεγ. Μ. 

εχ 65, 16 Ῥεμρῖο ἀ᾽ 15γαεῖ οἱ 5ε5 Ἐξῥέγομοος, 1872, ὈΡ. 46--54, τό2 ῥι; 

Η:ἰίοῖγε ἀες ]4ξε5 Μοϑδίαμίημος, 1874, ΡΡ. 12 δ; Μέϊαπρες ἀδ 

Ογημέφμε Κεϊρίομδε, τϑ8ο, ῬΡ. 218-28. Ὠυῆπῃ, Τἠφοίορὶς (ΟΥ̓ 
Ῥγοῤμείδη, τϑ75, ὈΡ. 275-)ς. Α. Β. Τλανϊάβοη, ἔχῥ., Μᾶτσγοξ, 

1888, ΡΡ. 1το8 7., Τὴε Ῥγορλεί 70εἰ. ἩοϊΖζίηροτ, ΖΑΤΨ., τ880, ΡΡ. 

89-1321, 5 )γαοσμποπαγακίον πὰ Αὐ᾽ασσ στε ἀε5 Βμεδο5 70ε͵. Ω.Β. 

ατᾶγ, Εχρ., ϑερῖ., 1893, ΡΡ. 208 7., Τε Ῥαγαϊ οἰ Ῥαδδαρες ἐπ “οεἷ 

ἐπ ΤἼοῖν Βεαγίπρ οπ με Ομοσοη οὐ Παίς. 1. ἽΝ. ἘἈοιβοίείη, ἴῃ 186 

Οοτηδη δαἀϊίίοη οἱ Ὠτίνοτβ 1ηπἰγοασμοίίοη, τϑ8ο6, ΡΡ. 3223. Κιτκ- 

ραίτοκ, Τῇις οοίγίπε ο7 με Ῥγοῤῥείς,2 τ807, ὈΡ. 5).7. Οἰαγπθγοη, 
ἰῃ 28.,11, τι899ς. ὟΝ. ΒΕ. συ (Θἤνε), ἰῃ ΕΒ.,11, τρου. Ἐγϑ- 

86], ἰῃ 00. Ε., ΝΤΙ, τφροᾳ. Βτυβίοῃ, 1ές ῥίμδ αἀποίοης Ῥγοῤῥῥίεδ, τοοῇ, 

ΡΡ. τό 7. δίοςκβ, ΝζΖ., τρφοϑ, ΡΡ. 725 ., εν “ΙΝυναϊενο᾽" 

μπᾶ ἀϊο Κοριῤοσίοη 4.5 Βμελες 7οεῖ.---Βοϑιά65 ἴῃ6 Ιηἰτοάυς 008 



72 ΤΟΕΙῚ, 

ΤΟ Ποηδ οἢ Ρ. 18, οΡ. Κυεξηεη, Ομ δεγεοεῖς,, τ880, δὲ 68 Δ 
Ἐσυ55, Οεεολίολς ἀον με ρεη ϑολγίζεη 4.Τ "5,3 τ8ρο. 

(4) ΤΊ με ἰεχί αμά πιείγε.---ϑδε Ρ. 18. ϑίδνεβ, Αἰμεσίαπιοοκε 

Με έβροοϊϊη, ΝῚ, τροῦ. Οεϑίεγεν, .7.5., τροό, ΡΡ. 228-ς. Καηΐῖ, 

διμάεη!ς ΟἹ. 1Π1, τοῖο, ΡΡ. 4οο ὅ. Ἐδδιηοσ, Ἡϊογομγνμδ᾽ Οοηι- 

ΤΗ:α7 τῇς ἀεπ ζιυδ! Κἰεΐπεη Ῥγοῤβίεῃ, 1002. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΞΒ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

Ῥδὺ] Εἰε551εσ ρῥτεβεηῖβ ἴῃς [ο]ονσίηρ Ἰδοῦ οὗ ἴδ οοτηροβί ἴοῃ οὗ 706] ἴῃ 

ἢΐ8 ΠΕ ὈοΟΚ, δὲ Κἰείμεη Ῥγοῤρδπείεη οὐεν ἀα5 Ζισο ῥγοῤἠείδηδμοβ πας ἀδηε 

ὑυνίεχέ ὥδεγϑείεὶ ὠμὰ ἐγκἰ γέ (τιοτ1)ὴ. Ὅς οσίχίηδὶ πυςϊευβ σοηϑβίβιοα οὗ 15-4- 

8:12 ,ἱ ΤῸ [ἢ198 ψΟΓΟ ἰοϊμοα Ῥᾶγ}16]98 ἔγοπι τλοββαροβ οἱ 7οεἱ ψϑὶςἢ αἰϊὰ 
ποῖ Βεϊοηρ ἰο ἴδε οσίψίπαὶ Ὀοοῖς, 157. 12.290. Δ16.17. 19. 30. 4] 41.8 411-82. 9. 10. 12. 

12. 1 8011] ἰαΐοσ ἴΠοσὸ νεσε δα ἀθὰ ρδββαροβϑ το ὈΓΟΌΒΌΪΝ ρμρὸ Ὀδοκ ἴῃ 
ἰατζε τοθᾶβϑυσε ἴο 7οεὶ Εἰ πης6 1 Ὀυϊ τις ἢ δὰ Ῥδδη δαηάεα ἀονῃ βερδγαδαίεϊυ, 
249. 1351:16.. 31.232. 8.21. 4. Βρβίάεβ ἴμεβα, 446: 16:21 Ὑχεῖα ἰηβοσίδα ἔγομτι βοῖηὴθ 

οἷάοσ δυῖΐμοσ. Απὰ δηδ}}γ ἃ πυτροΣ οὗ τρϑγρῖπα)] ποίεβ πὰ ρίοββος ἰουπὰ 
1 Πμοὶσ ΑΥ ἱπῖο της τοχί, 13 (εἰεν5) 38 (ἰο ἐπεὶν οἠάνεη απὰ ἐδεῖγ οὐ] αγεη) 
Ἴ0. 100. 15 (α͵δο ῥαΐνι5, ἀηὰ γέα, 7ογ, εἰς.) 14 (οἷά τι6η) 180. ταῦ. 18. (οἶδα! οομίά 

“06 ῥιὶ ἐπ ἐμέρε ἢ) 185. τ00β 21}. 3.α. δ0β. Ταβ. 11. 1.β0. 140 (δα -οὔενγίηρ, εἰς.) 17 

(ἐλαἱ ἐδ6 πεαίδεπ παν ποὶ γμΐδ ουεν ἐδ») 19 (αμπὰ ἐΐ5 δαὰ οὐομγ αξοοηας) Ὧν. 80 

43: 30. ὃ (ὁνέπ ἐσοασῤεαά ομᾶς, εἰς.) 48 (0 δδ6 ϑαδεαης, ἀπὰ γον Υαπιυεῖ δας 

Φῤοκ θη) 1}. 18 (6 υαὶς ονεγἤσιυ) "Ὁ. τι͵ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ]ΟΕΙ.. 

1, ΤὮς 6} 5ἰαἴθϑ ἤ γε ὶυ (ἰΠδῖ ἃ αἰνὶπα σοτασ Δ οη Βα σοΙλ6 
ἰο ]οεϊ. Νὸο ἀδίε, ποῖ ὄἌνεὴ οὗ [86 ρεγίοα, ἢο βοΐῃηδ ἔγοτι ΨψΒΙΟΝ 

Τ7Τοεὶ οταθ, μἢο εἰπὲ ἰο βοῖὰ ἴμ6 ογδοῖὶθ νγὰβ8 ἀϊγθοίθα, ἃγὰ ρίνβϑη. 

Νοσ ἰ8 (6 τηοάδ ἀοβοσ Ἔα ἱπ ψῖς ἢ Ὑδ ἢ 5 γανεϊ Δ οη σϑτης ἴο 
δίῃ. ΘΙΏΡΙΥ ἴΠ6 ΟΟΙΆΣΊΟη 5 ΡΟΓβο ρου, 7.6 τυογά οὔ Υ᾽αἰπυεῖ, 

εὐπίοῖ σαπι ἰο .0εἱ ἐπε δοη οὐ Ῥεϊμμοῖ, οὐ Βείκμεϊ, σ΄. ο. τἷ ΜΙ. τ' 
ΖΡ. τ᾿. [5 5: ΠῈρ] οὐ ΡΡΘδζβ ἰο νοις ἴοσ 115 σεηυΐηοηθββ. ὙΒΘΓΟ 
ἷβ ΠΟ ΓΟΆΞΟ. ἴο ΒΊΡΡοΒΕ [δαὶ [6 Π4Π168 ἃγῈ ποῖ βεῃυ 6 ὩΔΠ163 οἵ 
Βι᾽ϑίοσι δὶ ῬΘΙΒΟΏ3. 

ΤΗΕ ΑὙΕᾺΙΪ, ΓΟΟΌΘΤ ΡΙΆΟΌΕ ΑΝῸ ΘΕΟΟΘΗΤ (5. 

ΑΠἤεν απ ἱπίγούσμοίίοη ἐπ τολήοῖ ἐδ6 αἰεμέίοη οἵ ἐδ ῥεοῤίε ἐς 
ἀϊγεοίεα ἰο ἐμ6 μπεχαρεῤίοα αμὰ εὐεν περηιογαδίς οἰαγασίεγ οἵὨ ἰδ6 
ἰοσιδί ῥίαρμο ἐμγομρλ τολίολ ἰλ6Ὺ αγε ποιὸ ῥασείπρ (υυ. ἘΦ), “οεῖ 
}γοορεάς ἰο α ργαῤῥίο ἀεεογέῤηοη οἵὐἩ 16 μη ῥγεοφάοηδά ἀευασίαίον 

οἵ ἐμ ἰαπά ὃν νιδαης οἵ ἐπε γλοίογίοαὶ ἀξυΐοε οἵ ἀφεογέδίπρ ἐδ6 ἀ15- 
ἔγε55 οἵ ἐΐ6 υαγίομξς οἷα55ε5; οἵὗἨὨ 41:16 τοΐρο- δέδῥογε ισδὸ (Ο ΗΟ ἰΟΉΡΕΥ 
ἐη]ον ἐμεῖν 7αυοωγίίε ἀγίπκ (νυ. δ, οὗ “δι6 ῥγέοσίς τοῖο σα" πο ἰΟΉΡΕΥ 
ὀγίμρ βαογίβοος ἰο ἐπ6 αἰίαν (υν. 32), οἵ 126 κεδδαπάνιοη απ υἱηδ- 
γαγά κεόῤῥενς τοῖο παυε ἰοσί ἐμεὶγ πμαγυεοίς (υυ. ἢ). Τῆδη με καἱὶς 
ον ἐμι6 γεριϑαν απὰ ἐχἤογίς {6 ῥγίεσίς ἰ0 νιαξε ῥγεῤαγαίίοης 707 α 

ἐγεαὶ ἀαγ οὗ ῥμδίίς  ατίπρ απὰ τ ιἑοαοηπ (υυ. ἢ). Αμὰά τοἱ!ῃε 
ἐμε τυογάς οἵὁἨ α ῥΥ͵αγε ἐπ τυπέοῖ ἤξ δεοἰς 7ζογίἦ; ἐπ νιουΐερ πιαΠΉΕἾ ἐδ6 
ἀΐείγοος οἵ τιαπ απὰ δεαςί 6 οομποίμάες (υυ. 3). 

Ν. 615 δὴ ἱπίεγροϊδήοη Ὀγ ἴΠ 6 δἀὐϊΐοσ ψῆο ἰπἰεγρτειδα [ἢ Ἰοςσυί8 
83 ἴῃς ῬΓΘΟΌΓΒΟΙΒ οὗ ἴῃ6 ἀδγ οὗ ὙδΆν ἢ. 

ΝΞ 3 6 



Ἴ4 Τ1ΟΕΙῚ, 

ΤΗΕ ὈὉΝΡΕΕΟΕΝΤΕ. ΓΟΗΠΑΞΚΑΟΤΕΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΡΙΑΆΟΌΕΣ 
ΑΝῺῸ ΚΘ ΕΧΤΕΝΤ (1:9. 

3. Ἦδασ (δϊβ, γε οἷα τωδῃ, 
δὰ ρῖνε δᾶσ, 8}} γῆο ἀνε] ἰῃ (ἢς Δηὰ!] 

Ηδβ ἰῆς ἰκὸ ὄνεσ Βδρρεπεα ἰῇ γουγ ἀδΥβ, 
οὐ ἰῃ ἴῃς ἀδγ5 οὗ γοὺγ δίμο ἢ 

8. ΤΕ] γουγ ἙΟὨΠάγοη 811 δρουΐῖ ἰΐ, 
δηὰ ([ε γοὺυς δ] άγοπ ({ε}1) τῆςεὶς οὐ Πάσεῃ. 

Απὰ (δεῖς ο]άτγεη πε ζο]ονσίηρ ζεπεγδίίοῃ. 

4. ΤΊδι τίς 1.6 5ῇῆδασγοσ ἰοεΐξ, 

(ἢ ΞΊΥΆΑΣΙΣΟΙ [ΠΔ5 δδίδη. 

Απὰ ἐδδῖ παϊςἢ τῆς σὕναστηοσ Ἰεξί, 

(δ ἱδρΡεσ 845 ἜἼβδίεῃ, 
Απάᾷ ἴδδι ψμίς τπς Ιάρρὲσ ἰεξι, 

(ὃς δηΐθδος δ45 δδίδη! 

ΤΉγχος ἰηἰγοάυςίοσυ ΒΠΌΡΒΟΒ, (1) ν. 3 8 δεχδιηείοεσ - δ Ῥοπίδιηοίοσ, (2) ν. ὃ ἃ 
Ῥδηϊδιηοῖοσ - ὁ {ἰτἰτηεῖεσ, (3) ν. 4 ἴῃγος ἰδ γα οίοῦα.--ϑ.15. τ δηὰ 2 τδυ ὃὈς ἰδίκεῃ 

8ἃ5 ΟἿς 517. 

ὃ. 4, 7οεὶ ἀἰά ποΐ τηογοὶν ττῖία ἢἷ5 δ ἄγοβϑοβ αἱ βροῖκα ἴο (86 85- 
βΒ6} δα ΡθορΙ 6. Ης δα άσεϑϑαβ (6 οἱ σχθῃ, 86 Υ σὰ ποῖ [86 6] ἀδτβ 
Βοσα, θδοδιι56 6 ψϑηῖ3 ἴο ρα] ἴο {μεἷσ Ἄχρογίθησα δηὰ {Πεῖγ τ 6 Π- 

ΟΙΥ. ὙΤβεῖγ (ΘΒ ὈΤΊΟΠΥ 15 νυ] θδσαυθε (ὮΘΥ ΔΙῸ 50 ΨΕΙΥῪ οἷά. 
Ηας σπγνέηρ κε μὲς (ευεν) μαῤῥεμεά (δείογε) ἴπ γομ [176-16 ΟΥ̓ 

ἐπ πὸ ἀαγ5 οἵ γομ αίκεγε Νοὶ Νοῖ ὄνθὴ (ῃ8 οἰ ἀδϑὶ ἤθη Ἷδῇ 

ΓΟΙΏΘΙΏΒΟΙ ανηρ ἐχρεγθηςδα οὐ Βανὶηρ μοδτγὰ {μοῖν {Δ Π 6 Γ5 (6}] οἵ 
δηγίβίης ἅκὸ τ. ὙὨδ ψἢο]6 15 580 υηρτεοοαεφηίοά ἰμδὲ 1 ψ}}} Ιοηρ 
Ὀδ Το ΠΊοσα 6. 80 ἴπ6 Ῥσορῃεῖ ἌἼχῃογίβ ἴθ πὶ 8]],---Ὥ γα τὸ 566 

ΜὮΥ ὃς δαατγεββοα δί ἴῃ 6 θερηπίηρ ποῖ ΟὨἹΥ [δ6 οἱ τηεῃ Ὀυϊ 41} (Βα 

ῬθορΙε,---ἴο Ρῥγδβοσνα [Π6 ΤΠ ΘΙΊΟΥΥ οὗ 1ἰ ἀπά ἴο μδηὰ 1ΐ ἄονγῃ ἴο {μεῖς 
οὨ]άσοη δηὰ οἱ] Πἀταπ 5 οὨ] ἄγεη, τυ 411 115 Ραγίσυϊατβ. ΤὨΘ 
ανθηΐ, (ἢ πι5 ΔΓ ΟΠΪΥ τοίοστοα ἴο ὉῪ ἐδὲς δηὰ ἡ, 15 οχρ] αἰηβὰ ἴῃ ν. ἡ. 
Α ἰοττῦ]6 Ἰοουδὲ ρῥίασυθ ὯδΔ5 νἱϑιιδ ἰῇ ἰαπα δηά ἴῃ ϑιισοθϑεῖνα 

ΒΊΤΑΙΤΩ5 85 ἰΟἴΔ !}}}γ ἀενουγεα (ἢ 6 ΒεγΡᾶρε δπὰ ζοϊαρα οὗ ἴῃ 6 οοιη- 
{. οδλφαγεν, διυαγον, ἰα ῥ εν δὰ ἡμῖβἢν τὰ αἰ ογοηΐ ὨΔΠ165 ΤΟΥ 

Ιοςυ 55, ἰΓα 5] αἰθα δἴζοσ {πεῖὶσ Ῥσόθ8}6 εἰγτωοίοσυ. Τῆς ΟΤ.. πιθη- 

Ὀοη5 5ένεσαὶ Κὶ 45 οὗ ἰος5[5 ὉΥ βενεῃ αἰ θγθηΐ ἢ ηη65. 50ΠΊ6 8Γδ 
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ΒΥΠΟΏΥΤΩ5Β ἀσποίϊηρ (86 58π|6 βρϑοίθβϑ, οἴμεῖβ ἀδηοίς ἀϊβοσγοηΐ 
βίαρεβ οὗ (ἢ 5816 βρεοΐθβϑ, 5[111] οἴμετβ αἰ ἤογεηῖ βροςῖθθ. δα ἰΐ 
5 ποΐ Ἰοςσιι5.8 'π {μ6 αἰ εγοηΐ βίασεϑ οἱ {μεν ἀδνοϊορηηεηΐ οἵ ἀπ οτ- 
οηΐ 5ρ6 6.68 ([Παΐ ᾶτὰ τηδδηΐ, Ὀαΐ [86 ἰοΟὉΓ ΠΔΠ165 ἃΓα υδαοὰ ἴο Θχῃδιιϑί 

(86 οδίοροσυ δῃά ἰο ἀδβοσῖρα (ἢ 6 σοτηρ[εΐεηθβα οἵ ἴμ6 ἀεϑίγυς οῃ 
οδυβοα ὈΥ ἰἰε56 βυςοδϑϑῖνα βγασηβ. ἾΝΒδὶ οὔβ 5νδῖτῃ δα ἰεἴ 

ΔΏΟΙΒΕΙ ἀσνοιγοᾶ. [Ι͂ἢ ΒΥΠΟΠΥΤΩΒ ἴογ ἰοσιβδὶ (ἢ6 ΗδΌ. 15 Το ῃοΣ 
(88 ἰῃ6 Επρ] ἢ. ΨΥ Βοίθοσ ἴμ656 ϑυιοσαβϑῖνα 5 ΔΊΤη8 ΕΓ (ΟΠ- 

βηρὰ ἴο ἃ βἰηρία γδᾶγ Οἵ ῃοΐ, 5686 ου 25. ΕἸπος πψουἹὰ Ὀς ἴτας ἴο 
δίυΓα. 

Ἐτ. ΑἸνατῸΖ τεροσίβ, “ὙΠ τὸ εσε ἴῃ ἰδε δείσποσυ οὗ ΑὈτίρίπδ, ἴῃ ἃ 

Ρἷδος ςδ δὰ Αφυδίςε, ἴβοσα Ἴδσης βυς ἃ αὐυ ἰτυάς οὗ Ἰοςιι515 85 σδπηοῖ 6 
Βαϊ. ὙὝΒΕΥ Ὀεζδα ἰο διτῖνα οὔς ἀδὺ δρουΐ ἴεσος [ηϊπ6] δηὰ {Π] ηἰρδὶ 
[ΠΟΥ οεαϑεὰ ποῖ ἰο διτῖνε; δηὰ θη {ΒΕ γενεά, ἰμογ Ὀεβίονεα το τ- 
βεῖνεβ. Οἱ ἴδε ποχὶ ἀδὺ δἵ (8 Βοὺσ οὗ ρῥγίπις ἴπῸῪ Ὀοσδῃ ἴο ἀδρατσί, δὰ 
δὶ πὶ -ἀδγ ἴδοτε τὰ5 ποῖ οῃς, δηὰ ἰμόσὰ γοσδί πο ποῖ ἃ ἰεαξ οὴ ἴῃς ἴγεαβ. 

Αἱ τ|}15 ἱποῖδπι οἴμπεῖβ Ὀεσδη ἰο οοσης δηὰ βἰαγεὰ [πὸ ἴῃς οἴδειβ ἴο [6 
Ὠδχὶ ἀδγ δἱ [86 βδᾶτὴδ δουγ; 8πὰ [Π68ς Ἰεΐϊ ποῖ ἃ 5(ἰοἷς ἢ 115 ὈΔΙΚ, ΠΟΥ 8 

ὅτεεη Βετῦ, δπὰ ἴδ υ.5 ἀἰὰ ἴδογ ἔνε ἀδγ8 οὔ δἱΐοσ δῃοίδοσ."-- ας Ἰπάϊας, 
οἱ. 32 (ᾳυοῖεα ὈΥ Ῥυ36γ). - Βαττοῦν, οἡ [Βς οἴδεοσ δβδηΐ, βρε8 8 οὗ βυςςδϑ- 
δἶνε ΥδΆΓ5, “ΤὮς ῥχγεβοηὶ γοδΓ 18 (ἃς [Ὠϊτὰ οὗ [εἰσ οοη πυδηςς, δηὰ ἐμ εῖγ 

ἴποζεϑϑα δ45 ἔδυ Ἔεχοθεαδά [Παῖ οὗ ἃ ζοοχμείσίςδὶ ὑσορτεβϑϑίοη ὙὮΏΟϑ6 σϑίϊο 

β ἃ τα ]οη.᾽"-- 5. 4) γίσα, Ὁ. 257 (Ρα.). ᾿ 

1. Ὅκν τὰῶν ἢ ὃκ τὸ γαλιοεῖρ ἐς Οσοά, ΤῊΪ5 ἰ5 ἰδς Ὀεβὶ ἐχρδπδέοη. 
Οἰδες ὑσοροβδὶβ 8εὲ ἰῃ ΒΒ. Ορ. "πιοῦν δπὰ Κυς.᾽5 ἱπίεγεβέησ Ὀαϊ υη- 
τε ]6 δυσρεβίοη ἴμδὲ ὍΝ γγὰ8 ἃ ὑϑειυἀοηγτηουβ ἤδτης ἑοττηθὰ ὈΥ ἰη- 
νογβίοη οὗ Ἰπῦν, (204 ἰσχυς κῦ παρ Ἑβραιοις. (ξζ33 ιωηλ εἐρμενενεται αγαπη- 
τος κῦ ἢν δε εκ της φυλης ρουβειμ. Ῥβευάο-Ε ᾿ΡΒδηϊυβ, γέξα Ῥγοῤῥείαγιν, 

5ΆΥ5, ἣν ἐκ τῆς γῆ: τοῦ 'Ρουβὴν ἐν ἀγρῷ βεθωμόρων. ἐν εἰρήνῃ ἀπέθανε καὶ 

ἐτάφη ἐκεῖ (Ματι).--ὐκιτο ὀσσυγβ οἷν Βοῖε; ὦ Ὦ; Θ᾽ τεδὰ ὕνιω3, ψῃῖς ἢ 
Ὅ85 8950 ἰῃ6 ἡδηης οὗ ΕΦῦοἶκα᾽ 5 ἑαῖδοσς (Οἢ. 2253 2416. Ἡ. “ἡ ὦ Ἐ - Ι. 
Ὁμιλῦ 845 θθδη νδτὶουϑὶν ἐχραἰποά, ἔσοτα ἴδε τοοῖ το ἐο ῥεγεμαάς, σι ὨΪ ΓΟ ἢ 
ἴδς οἷά 7εννῖβῃ σοτησηθηίδίοσβ τερασάθα 85 δποίπεσ ἔοστῃ οὗ ϑδιαιεὶ το 
Ρσενδιϊοά ονεσ σοὰ ἴῃ ῥσαγεσ (1 5. 832). Βαξ ὈΝΊΩ2 ἰβ Ῥσοῦδοὶν (Βα τῆοσε 
οσίζ. τεδάϊης. Τε ἐχρίδηδέοη οὗ τς Μίάταβ, "7,}...) τῦας μὲ παι σα δα 
κιορῦ Βέραισο ἢ καὰ δὲς παΐν οεγίφα ᾿ἶξα α υἱν ίπ (Γλ.29), βδδσηβ ἴο ςοῃ- 
(Δἴῃ ἃ ντοσά-ῬΙΔῪ οα ὈΝΊΏΣ δηὰ ΠΥ δηὰ ἴἰο ἀγζίις ἴοσ ὉΜῚΠ2 85 οτίῃ. (Ε88- 
τα οτ).---2. ὈΡ1,, ἴδ 6 τεδαϊης Ὀ))55Π ἴῃ Ομ τΏ5. οὗ ἀς Ἐ. δηὰ ἴῃ [86 τηδγῳ. 
οἵ οῃδ ςοἀἁ. οὗ Καῃη. 15 δὴ ἰηϊειργεϊδίοη. ΓΝῚ τα ὨΝΊ9. Ὁ5)0)2, ΟΦΑΝΥ ἡμῶν, 

ΑΙ ἴα Ὀεϊΐεσ. ὈΝῚ ΒΌΔΙΥ ὉΝ ἴῃ ἀπ᾽ ποῦνε αυςξπίοηπ, Ὀὰὶ τ΄. (658. "1ος͵ 

ΝΠ γόσ, ρέυδ δαγ, ἴλ6 ΤΟὨ5.Σ, οὗ δὴ ἱτῆν. τ ττᾶνν οοηΐ). δὐίεσ δηοίδοσ 



6 ΤΟΕΙ, 

ἦταν. ΓΔ 65 ἐδ Β ἰταν. ἀπο, ἘΠ56 τᾶν οοῃ8. ἢ μῖ. ϑῖεν. οπι. ἴ8Ἃ 
ψαν.-- 8. ποῦ; ἴῃ ερμαῖς ροβοῃ. Οτζ. βυρζεσίβ προ. ὍΡΌ 15 ΞΊΣΟΩΣΕΟΣ 
(δὴ 125; [86 υἱὲ οὗ ἢ» ἰπβίεδα οὗ ἴῃς εἰπιρὶς δος. ἱπάϊοδλίες ἴδδι μασ- 
ὕσυϊατα δπὰ τεβεςθοηβ ασὲ ἴο Ὅς φίνεη δϑουϊ ἱξ. Νον;Κ οἱ. Ὁ.)2" 
ὉΓ)2} ΡΓΟΌ. ἴοσ τηεῖσ. γεδϑοηβ, Ὀαὶ ἰἰ ἰ5 ἀυν. ψβείμεσ Ἴκ νὸὸ που] 
ἀἰσγεςγν δανο ἔο]ονγοὰ Ὁ9.)2. Οὐ. Νεσεὶ!, Ξη. 3.55, οἱ πα!ὲ καίογμηι εἰ σιεὶ 
παδοεμίμῦ αὖ ἐϊὲς; Ἡοχτηεοι, 1]. οῦθι, καὶ παίδων παῖδες τοί κεν μετότισθε 
γένωνται ((τεὰ.). Ὀυ. ἰτδβροβοβ Ὁ201" ἔσοπι ν. 3 ἴο ἴἢς Ὀερπηϊην οὗ ν. ὃ 
Ὀεσδιβε οὗ [Π6 τηεῖσζε.-ἅ, Οὐ ἴδς Ἰοςυι5ῖ5 5:6 680. (σε. ὑΡ. 261-313, 

δηὰ Ὦτχ., ΡΡ 82-ΟΙἹ1, δηὰ [δς ᾿ἰεγαίατε οἰϊοὰ (μοτῸ. 1} σλξαγογ, 25 Ατὰ. 
4", ἴτοπι 1), ἰο ομ οἵ. ὭΣ Α55Υ. αγίδι, υϑ0.8}}γ οοπηδοϊοα τ 52 ἐο 

ΜΙ, τὰ σισαγνεν, Ὁυὶ [819 15 ἀουνυ!. 11 ἰ5 [86 υδ0.8] Ὡδπὶς ἴοσς 
Ἰοσυβὲ διὰ ὀοουγβ ἐγεαυεηῖγ. δ" 8. Ὁ5ΌΔΠΥ οοπηοοίεα τῖτὰ ρρὺ ἐο Πσξ, 
ἴα} - π6 ἰαῤΡέγ, εἰδε σεσε Να. 316-16 Το, ςτ. Π, Ηρι, ΟὕΒΣ., ΧΧΥῚ, 
Ῥ. 34) οοππεςῖβ ἰξ τ Α56γ. ἐϊξίη, Ατ. μαϊαᾳᾶ, - ἰδαρεγ. δ ὍΠι ἔτοτα "Ότι 
ἐο βηνίσ, ἴδε νῦ. 8 υϑεὰ ἴῃ Ὁϊ. 285: οὗ ἴδε δςοῃ οὗ ἴῃς Ἰοςυια. Τπ 
ΝΗ. -- ἰο ἀδείγου μϑογὶν, ἰο δνίμᾷ ἰο απ ἐπᾶ. Ἰδδηῖϊίῃ 35 4, ““ὙΥΥ ἰ5 ἴδε 
Ἰοουξὶ «ΔΠεὰ ἀαε Βοδοδυβε ἰτ Ὀτίηρε νει ὶηρ ἴο δὴ εηὰ.᾽" ἘΕἾ56- 
ΜΏεσο Ὁ ΌΠ ΟΟΟΌΓΒ 251: Κὶ. 85 ([[ 2 (Β. 655) 15. 23. 5. 8.56, [1 15 ποῖ ἰτὰ- 
Ῥοβϑβίδ]ς [μαὶ ᾽ν ἸὩΔΥ ἀεηοῖς ἃ οεσίδϊη βίασε ἴῃ ἴδς ἀενεϊορτηςηῖ οὗ ἴδ 6 
ἰοουβὶ Ὀυὶ ἰἴ5 υδε ἴῃ Νβδ. 416 76. “17 ἀο68 ποὶ ἔδνουσ ἴδ ποη-ἱηρεά 
βίαῖςο. ὕΤδὲ νασίουβ βίδρεβ. δὲ βυτητηδτίθϑο ΌῪῚ ὮΓ. 85 ἔοϊονβ, “ὙΠΟ 

ἱπβοςῖ, δέίοσ Ἰεδυίηρ ἴῃς ἐρῶ, οδ538 15 βκίη ποῖ 1.55 ἴδη εἷἰχ ἔσηοθϑ Ὀείοσε 
ἷϊ δϑβϑύυσωςϑβ 115 οοσηρ]εῖς ἔοστη (Ὡς ἢ ἰβ σεδομοὰ 6-} τ 5 ἔσοσα ὈΪΣΙὮ), 
Ὀυϊ ΟἿΪΥ ἴδγες οὗ ἴῃς βἴδρεβ [σου Ὡοδ ἰτ τ 8 ρ45565 δῖα οἰεδ ν 
ἀἰβδογεηὶ ἰο δῇ ΟΥΟΪΏΔΙΥ͂ ΟὔΞΕσνοσ. Ιτησηθα δῖοι δε (ἢ Ἰοςυϑῖς ἀγα 
Βαίομεά, {ΠΕῈῪ σὲ ἴῃ ἴῃς ἰαγνα-βίαρε, ἴῃ ἩὮΙΟΒ ΤΟΥ Βανε πο τῖηρβ, Ὀὰϊ 
ΔΙῸ σᾶρδῦ]ς οὗ Βορρίης δϑουϊ; δπὰ δαἀνδποίης 'ῃ οοτηραςὶ Ὀοάϊεβ, ἴΠεΥ 
Ὀερίη δἰτοοϑὶ ἱπιτθα δον (μεΐγ ἀεβίσυςτῖδνε ορετγαϊίουβ. ΑΕΣ δρουΐ 
ἴὔγες δε ϊκβ᾽ ταο, [πεῖς ουστ του Ὀσπρπ ἴδ: ἴἰο (86 ῥμῥα-ϑίαςεο, ἴῃ 
ὮΙ Πεἷγ τη ρ5 δσα ρ στ }}γ ἀσνεϊορεά, Ὀυϊ οηο]οβεά 88 γεῖ ἰῃ τηθῦ)- 
ὉγδΏΟΙ8 ο85365; ἴῃ [Πἰ8 ϑίαρε ἴὯοΥ δάνβδηος Ὁ. τι κίης ταί μου ἴπδη ὉΥ͂ 
ΒορΡΡίηζ. Ὑδῶ ἀδΥβ δἰίεσ γεδοβίης ἴπς Ρυρα-δίαρε, ΠΟΥ του ἱὲ δραΐη; 

δηὰ ΙΟ-Ὶς ΟΑΥΒ δὐίεσ (15, ΌΥ δ ἰδϑὶ τοῦϊί, ἴδ Υ ἀἰθεηρχαρε {Ποπλβοῖνες 
ἔτοτιω ἴδ εὶσ “ρΌραδ,᾽ ΟΥὍἩ ὩγτΩΡἢ-51κἰη, δηἃ 88 ΞΟΟῺ 85 {πεῖν σὶρ τὸ 5 8εηεὰ 
δηά ἄτγ, τηοιηῖ ἰη οἰου 5 ἰπο ἴῃ6 αἷσ; [ΠΟΥ δσὸ ὩοῪ ἴῃς ἐπαβο, ΟΥ ΤςοΟτα- 

Ῥίεϊς ἰπβεςὶ. Ϊ}Ὼ 4]} βίαρεβ οἱ ἰμπεῖὶσ ἀδνεϊορχηεηΐῖ, ΠΟΥ δὲ δαῦΔΙΥ νὸ- 

τασίους, δηἃ δαῦυ δ} ἀςεβίσυςνε ἴο νερεϊδίίοη,᾽ ΡΌ. 847. Οτεὰ. τδουγσῆὶ 
[δὶ ἴῃς ἰοΌΓ πδιηδ8 ἀδποῖεα αἰ ετζεηϊ βίαρεβ οὗ ἀενεϊορηηεηί. Βυϊ ἴῃς 
οὐάσσ ἴῃ 235 ἷ5 αἰΗ͂,, δηὰ ποῦν, [6 τηοϑδὲ οοσζσωοη ἴοστη ἔοσ ἰοςυξῖ, πουὰ 

(1 ποῖ ἀεποίς ἰδ Τοουηρὶοῖς ἰηβεςί. Μοσϑονεσ, [86 5 ΤΆΣΤΩ5 τονε 
οηνασά δηὰ ἴΐ οουὰ τδετείοσε ποῖ Ὀς 5δι ἃ, τολαξ ἐδ τἤβξαγεν παὰ ἰε|, ἐξέ 
διυαγ 7 κας ἐαΐεη, Ὀδοδι56 [δ ΞΏΘΑΣΟΙ Δα Ὀδοοχηὸ [πὸ ΞΨΤΑΣΤΩΟΙ δηα τ͵ἃ5 

ὯΟ ἰοησοτ ἴῃ ἴῃς ρίαςες Ὑθετε ἰξ ὰβ ὅγε. Οἵὔὕ Ὧσ., Ρ. 37 ἢ. 
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ΡΟΕΤΙῚΟ ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ὈΙΘΤΕΕ55 ΟΕ ΤΗΕ ΨΜΊΙΝΕ- 
ὈΕΙΝΚΕᾺΘ (55. 

δ. Ασα, γὲ (ἸὩΟΙΤΥ) ἘΡΡΙεσς δηαὰ περ, 
δηὰ νγδῖ], 8411 γε Οἱ θεσβ οὗ τνΐης, 

Βεοδυϑε οὗ {πε πιυβῖ, ἴοσ ᾿εἷβ βηδίοπαοα ἔγοτι γοὺσ σοῦ] 

8. ογ ἃ παίΐοῃ 85 ἰἱηνδαεα τὴν ἰδηΐὰ, 
Ῥοψνεγί} απ παι θεσ 655; 

5 ἰϑοῖ δῖς [8ς ἰδεῖ οὗ ἃ ἰΐουῃ, 
δηὰ [τ Β48 ἃ ᾿ἰοηδββ᾽ ἡαν- 618. 

3. Τὶ μὲῈ ἴυγηδα ΤΥ νἶποϑβ ἴο ᾿γδϑίδ, 
8δηἀ τὰ ἂρ ἴτεὲ8 ἴο 5} }Πῖε5, 

Ἦδ5 5ιτίρρεὰ ἔποπὶ οἰδδη Ὀδτε δηὰ ἰἤγονῃ ἀονῃ (δὲ 5ῃτοά5), 
ΜΏϊς ρσἰοδι μεῖς Ὀσαης 65. 

ΤΉτος 85[18., (1) ν.δ 8 ΠΟΧΑΠΊΘΙΟΙ -᾿ ἃ {ΓΙΠΟΙΟΣ, 5118. 2 δηὰ 3 δζὲ ἰοστηδα ὉΥ ἴνο 
Ῥεη διηεῖοσβ Θδοὶ. 

δ-7. 706] νψᾶ8 ἃ ροεί. Ηδ οουὰ ποί Ὀ6 5458 νῖϊ ἃ ΤΏΘΓῈ 
Ῥτοϑδίς βίδίεηθῃξ οὗ (ἢ6 σ᾽ αϊῖγ. Δ ἀγατηδῖς ΡΟ ΟΥ ΒΘ ο81}5 

οἡ ἴῃ6 νΑγίοιι5 0145565 οἱ [86 ΡΕΟΡΪς ἴο Ἰατηθηΐ ονδσ [6 αὐνίμ! οαίδ5- 
ἴτορἢ6.---δ. Ηδ δά άγοββοβ [ῃ6 νη 6- ὈΙΌΡΘΙΒ δηα τοιϑ65 {61 [ΤῸΠ] 

{Π ΕἸ 5166 Ρ οἵ ἱπιοχὶςδοηῃ {μδἰ {ΠΟΥ ΤΏΔΥ τηουγῃ τ] 411 [86 ἰονεῖβ 

οὗ ψ]ης ονεῦ (ἢ ἀεδιτυσὔοη οὗ ἴΠ6 ρταρθ- νἷπ 68 δηά [ἢ 1085 οἱ 1ῃ 6 
δταρε-Ἶ ἶσα,  ΒῚΓΒ (ἢ6 Ἰοσυϑί5 ἢᾶνα 5ῃδίομεα, 85 1 ΤΈΓΟ, ἔσο {Ποῦ 
ΨΕΙΥ 1105. [ἢ οοπίγαϑβε ἴο {86 1 υἰϑι18] τη ογτπγθηΐ [ΠΟΥ ὍΓῸ ἴο νν8]} ἴῃ 

ἀεβθρεσγαῖς ρτίεῖ, ἔοσ (6 ν Μ1}} πὸ Ἰοηροσῦ Ὀ6 40 ]6 ἴο ἱπάιπϊσα ἰῃ (ΠΘΙΓ 

Ῥτεδοίουβ δηά Ὀεϊονεὰ οσθοῖ νη. [{ δὺ 6 [αἰ [ἢ6 ἰο58 οὗ [86 
Ψ]Π6 5 ΤΠ ΘΠ οηΘα ἢγϑί θθοδιιβα ἴΠ6 Ἰοςιιδ5ί5 Βδά οομς ἱπητ ΘΟ] Δίου 

Ρείοσε ἴδ6 νἱηίαρε, Ὀὰΐϊ []8 τηδῪ Ὀὲ ἅτε ἰο 7068 τβοίοσις.---θ. 
ΤὨδ γϑάϑο ΜὮΥ [6 ϑυύγεαῖ 1η6 8 (Δ ΚΟ ΑΌΤΑΥ ἴτομι (86 ψ]η6- 0 1Ὁ- 
ὈΕΙΒ 5 ἃ βενεῦα ἰοσυβὲ ρίασιιθ. ΤὨδ Ἰοςυι3(5 ἃγα σοϊῃρδγοά ἴο δη ἰη- 
νδαϊηρ παίίοη οὗ δι χε ΠΌΤ ΕΓΒ δηὰ (οΥΓΙ ΟΪΥ ἀυτηθα. ἘῸΓ (5 οοσ- 
Ῥατίβοῃ 566 4'3ο δ΄", Ρσ. 3. 557, ἩοπΊΟΣ αἷϑο βρθᾶκβ οἵ ρεορὶεβ 
οἵ 0665, οὗ Η165, εἰς. ΤὨδ ἱπνδάϊηρ ΔΙΓῚΥ 15 βίσοηρ δηά ροναγ, 
δα ἱγτοϑ 8]6 ἴῃ 115 δἰίδοῖς. 10εἱ ἀἄοθβ ποὶ (πἰπκ ἤεσα οὗ (86 
βίσοηρτῃ οὗ [ῃς ἱπάϊν!άτπ4] Ἰοσυπί, ἴος ἱπουρὴ (ΠΟΥ τα αυϊΐα βίγοης 
1 15 ΟὨΪΥ {πο ὶγ ἱτσηθηβα Πα 6Γ5 ἰῃδὲ πᾶ Κα {Π6 1} 80 Τουτὶ 4016. 
Ἡγηποι πμριδὸν 15 ἸἸΙΟΓΑΠγ ἔσγας; ο΄. [6. 463)͵ 



"ὃ ΤΟΕΙῚ, 

“«ου ἔεοαὶ 858 ἰξ πσνεσ Ὀείοτε γοῦ δὰ σε 186 ἱσυτ 51 Υ ἴῃ ΠΡΟΣ. 
Ναβί σσονχὰβ οὗ σχδη χαϊξμβεσε δ ἃ ἔεβῆνβ)ι, οουῃ! 685 ἴσο - ἴορ5 τβϑίηρ ΔΙΌΣ 

᾿ ἴδε 5ἰορε οὗ ἃ ἑογεξὶ τιάσε, ἴῃς στ ΠΟΥ5 οὗ 1 οπάοη Βου565 ἔσουα ἴδ ἴοΡ 
οὗ 5ι. Ῥδι.}᾽5--- 811 δῖε 85 ποίην ἴο [ἢ τυγτίδαϑ οὗ ἰἸηβϑεςῖβ [δαὶ ὈΪοῖ οὐ τ1ῃ 6 
δὰ δῦονε δηά Τοονοῦ ἴδε στουηὰ Ὀεποδδ δηὰ 4]} ἴῃς δἷσ ὨΙ ΠΈνΕΣ ὙΥΑΥ 
οης ἰοοἶκ5.""--- 745. Βιγος, 7» εῤγεσείοης οἵ ϑομὶ}"» Αὐγίοα, 1807 (ᾳυοϊεα ΌΥ͂ 

σάϑιυι., Ρ. 400). “Ἶἢ 1880 ἴδετε ραβϑϑεὰ ονὸσ ἴδς δὰ ὅὲε8 ἃ 5ΞΨΑσΣΙχι 

ΨῈΙΟ ᾿ψγ͵858 ὁβεμλδιθα ἴο Ἔχίε πα ΟΥ̓ΟΣ 2,000 Βα δε σα 68, δη ἃ ἐδ. Ἰοεσπε 

θείης δϑϑυμηθὰ ἰο νεῖ χἷς οΖ., ἴῃς ψεῖσδὶ οὗ [Π6 5ύγαστα νψὰ5 οδουϊδίεα 
ἴο Ὀς 42,850 τα] οἢΒ οὗ ἴοῃ5; ἃ βεςοῃηὰ δηὰ δυδ ἰδΊϑῈσ 5 ΎΆστη ρα 55ο ὦ οἵλ 
(ὃς [οἸονίης ἄἀαγ. Ὑδδὶ ἴΠε5ε Ὠυτ ΕΓΒ ΔΣῈ ΠΟ ἐχαρρογδίοη 15 βΒβόσσῃ ὍΥ͂ 
[86 σονογηχηεηΐ Βδροσίβ οἡ ἰῃς ἀσβίπιςίίοη οὗ ἴΠε Ἰοσυι8ῖ8 ἱπ Ογργυβ. 1π 
ΣΒΒῚ ΟΥ̓́Τ 1,300 ἰοῃΒ οὗ ἰοςιι5ὲ εῶρ5 Βα Ὀδδθη ἀδϑίσογεά, Ὀαῖϊ ἰη ερῖϊς οὗ 

[815 [ἃ νὰ8 οδουϊαϊοα ἴμαὶ Ὄνος ς,οοο ἐβῷ οΆ565, ἜΘ. ςοηίδἰηΐηνσ ΤΩΔΗΥ͂ 
οσζαᾷβ, εῖὲ ἀεροαιίεοα ἴῃ ἴῃς ἰβἰδηὰ ἰη χ88,."-- ΕΒ. 1Π|, οοἱ. 28οϑ, ς. ν. 

Ιοουβί. 

ΤΗ6 ΘΔΡΟΙΒ οἵἁ [8138 ΔΙΤῚΥ οὗ Ἰοσυιβι85 ἃγα {πεῖς βίτοηρ 4 ν-ἰΘ ἢ 
γγο56 ἀσϑίγυςενα ρΟΥ͂ΤΟΣ 18 Ὀσουρῃΐϊ ουἵ ὈΥ σοι ρασίηνς ἴΠ6πὶ ἰο ἴΠ056 
οὗ ἸἰΙοῆ58. “ὙΕΙ͂Σ τρδπα 068 Δ ηα τη Δ ΧῚ} 6 ἃ’ βίγοηρ, βδῦρ δηά 
ασυεὰ."-- Ομ. Τῖεὶ., 5. ν. Ἰοσυϑῖ, “. .. ἴο 5 Γθηρίῃ ἱποσθάῖθ] 6 
ἴοσ 80 3118} ἃ οσσϑαίισο, ἴμ Ὺ δα 8 ν- κα ἰδείῃ, δαγα γα ὈΪγ οα]ςυ- 

Ἰαϊρα ἰο οαΐ ὕρ 81}1 (86 Βοῦὴβ οἱ (86 ἰδπά."---Μοποσγ, 4 ϑεοομᾶ 
Τομγηον Τῆγομρᾷ Ῥεγσία, Ὁ. οἡ (Ρα.). Ῥ] ΩΥ τεροσίβ (μὲ [Π6Ὑ Ἔνθη 
συᾶν ἰὨγουσἢ ἄοοῖβ (Η ἐσέ. Ν᾽ αΐ., 1, τι, οἢ. 12).--ἈἹἼ!᾿ 15 ποΐ οοσίδί 

ψΒοῖδοσ (ἢ Ρτορῃεδῖ τηθδη5 ὈΥῪ »ν ἰσμά Ἀϊβ οὐσῃ οὐ Ὑδῦνἢ Β ἰδηά. 
ΟἱἩ οοὐτϑα, [πάλῃ 15 τείοιτοα ἴο ἴῃ οἰἴμοσ οᾶ56ὲ. ΤΠ6 τι56 οὗ 2:7} 
υἱηιό ἀπά ηἘν ἥξ ἵγέε ἴῃ ν. Ἶ που] βθοῖὰ ἴἰο ἱπάϊςδία (μαι [οεἱ ψἃ5 
βροδκίηρσ 'π Ὑδθν 5 πᾶς δηὰ μα »} ἰσμά 15 ὙδΆν 6 ἢ} 5 ἰδηά; 
δαΐ 8366 οὔ [86 οἴμοῖ μδηάὰ νυ. ὅ" “ἢ σβογα Ὑδα ἢ 18 σροκθη οἵ ἴῃ 
(ῃς χ4ἃ ρο15.---. Θ΄ποα [06] 15 Θροθδκίηρ Βοζε οἵ ἴπ6 γσυΐη οἵ [86 νἱηΐ- 
ἃ56 86 ἀο65 ποῖ Γεῖοσ ἴο (ῃ6 Ὀ]Δη5 δηα νεφροί }]65 ψϊςἢ (86 Ἰοςιι5ῖ5 

αἰίδοϊκ, 85 ἃ γυϊο, ἄσϑὶ, Ὀυΐὶ οἱ (86 ἰοΐΔ] ἀδϑιπιςσοῃ οὗ [6 νὶη68 δηὰ 

ἤς ἰγθθβ. Εοσ [6 Ρδιβοηδὶ ρτοῃοῦῃ 866 ν. ὁ. Ηςε μας γεδιωοοά τῆν 
υἱπες (ΗΞΌ. 55. ο0]].) ἰο α τυαςίε---απὰ πῖν δ ἰγέος ἰο δρίήπίογε] ἩἮξς 
μας μεγὶν οἰγ ῥῥεά ἐμθηι οἱ ἰμεἰγ ἰδανοβ δηα Ῥατκ δῃὰ ψ 8116 δ6 ννᾶ8 

ἀενουσίηρ ὃς λας ἐφγοιυη ἴῃ 6 βῃτεᾶβ δηά ὑνγ1ρ5 ἰο ἴΠ6 στουηά, δηὰ 
δι Πρροὰ οἱ τμοἷγ δγΚ 50 (Πδὶ ἐγ ὀγαπολές ρίεαπι τυπῆξε. 

ΤΉΝ 15 δὴ Ἔχαςί ἀεβοσ ρίοη, νοσι βοα Ὁ. ΤΊΔΩΥ ἴσαν] ]οτβ. “ὙΠ ὴ {Π6Ὺ 
δανε ἀενουτεὰ 4]} οἵδε νερείδὈ]ς5, [ΠοῪ αἰδοῖ ἴῃς ἴσοαβ, ςοηβιιυίης πσϑῖ 



τῦὅ- ρ 

ἴδε ἰεανεβ ἴβϑη (δ δατῖὶς.᾽"- [δ κβοη, Τγαυεῖς ἰο Μογοζοο. “Αἴτοσ μαν- 
ἴῃς ςοηϑβυμπιοα δεγῦασς, ἔγυϊι, ἰδανεβ οὗ {το68, ΠΟΥ δἰίδοϊκοα ἀνθ ἰπεὶσ 

γουης 5δοοίβ δπὰ ἰδεῖς Ὀδτκ. --Αὐδηββου, οόογαξε αἱ δέμέραϊ, Ὁ. 88. 
“1 5 ϑυθηεϊεηϊ, 15 ἴΏ656 ἴἰοΣ Ὁ ]ς οΟἸ υΠπ1Π5 5ἴορ 84} δῇ Βοὺγ οὔ ἃ βροῖ, ἴοσ 
ενοσυτίηρ στους οὐ ἱΐ, νίη65, οἷἶνε ἴσεεβ, δηὰ οοσῃ, ἴο Ὀς δπτσεϊυ 

ἀεξογεάδ. Αὔεσς [ΠΟΥ δᾶνε ραβϑϑεὰ ποῖδίηρ σεσηδίηβ Ὀυΐϊ [ἢ ἰασρε 
Ὀγδῆςμεβ δηὰ ἴδ τοοίβ, Ὡς ἢ ες υπάεσρτουπαὰ ἢανς ἐβοδρεα τδεὶσ 

νοσδοῖν."--Οομομίομαὶ!, ΜΑΥ, τ84:1, οὗ ἰοςιι5(5 ἴῃ δρδίη ἴῃ ἴῃδὶ γεδσ. 

“ἼΒΟΥ δσὸ ρδσγίϊσυ δσὶν ἰπ͵υτίουβ ἴο [86 Ρδὶτὶ ἴγεἊβ; ἴ8εϑε [ΠΟῪ 5ΕῚΡ οἵ 
ἜΥΟΙΥ͂ ἰεαἕ δηὰ στεεη ρδσίοὶς, ἴδ [1668 τετηδὶ πίη ἰκς βἰκοϊείοηβ ψ τ θᾶτα 
Ὀγαηοβε8.᾽ --Βυσοκδασγάι, Νοίες, ΤΠ, Ρ. φο. “ὙὍδε σουμονυ ἀἱά ποῖ 5εοτὰ 

ἴο Ὀς Ὀυτηῖ, Ὀυϊ ἴο Ὀ6 οονετεά τ ῖῖἢ βηον, ἴσου ἴ[Π6 τ ϊϊεπεβ5 οὗ ἴΠ6 

{ε8, δηὰ ἴῃς ἀσγηθ88 οὗ ἴῃς δετῦ58.᾽"-- Ἔν. ΑἸνασεζ, ἷ. ὁ., ο. 332 (4]} 

αυοίϊεα ὮΥ Ῥυ.). “ὙὍδα κασγάδθηῃβ οιϊβἀς 7484 ἀσὲ ποὺ σοτωρ δεν 

ΒΓ ΡΡεα, ὄἌνεὴ ἴδ Ὀασὶκς οὗ ἴε γουὴης ἰτ668 μδανίησ Ὀεδη ἀεδνουτγεά, δηὰ 

Ιοοῖ Κὸ 8 ὈἱσοδΒ-ἴσες ἰοσεβὶ ἰῃ ἱηῖοσ. "᾿-τομγη. 560». 1 1., Οςῖ,, τδός 
(Ὁ... : 

δ. ὙΠ, ο΄. απ. 9" ῬΥ. 225. ὦ δὰ β ἴῃς Ἵχρ  δηδίοσυ ἐξ οἴνου αὐτῶν, 

ὙὮ1Ο8 Ὁ. δοςερίβ 85 οσγὶζ. Ὀυὶ τ} 5[. οὗ λά Ῥεσβ. Ὁ].--ὸῦνιον νοςδενς, 
σου ἃσῖ. σοί ΓΑ ΙΥ ἴο ἴδς συΐϊς, 668. 1136. Ψδῃ Ἡ,. σοῃοῖυ 65 [Π4ἰ 8]] ἴη- 
ΒΔΡ Δ ηἴ8 δηὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἃ ἔσαςοη δσε δἀ ἀγεξβεά.---Ἴη ὑ)η} δῖον. οἵ. Ὑγαῦν 
οοη͵)., τὰ ὦ, ἀπὰ Ὀ᾽δοεβ 5) δἴίεσ 1.».---ὃ Ὁ} σισεεξ τοΐηδ, γ΄ ὈΌ; ἰο ῥγέξς 
οι, ξγαῤέ 7μὲοε ας ῥγεςεεὰ ομΐ. Οὔ. ὦ ἰη 70. 415 γλυκασμός, ἴῃ 15. 4035 οἶνος 
νέος, Τῃ αἰϑἑηςτίοη ἔσοσα 1)" ὙὨΙΟὮ ἰ5 ἔοστηθηϊδα ῖῆς ὉῸΡ ἷ5 οἰ ἴΠ6Σ συϑὶ 

οΓΥΓ ἴῃς τηΔ46 ΌὈΥ ἃ ὈΙΌΓςδ88 ἴῃ Ἡ ΠΙΓὮ ἔοστη Δ Ο. ΜΝᾺ5 ΔΙΌ οἾ Δ }} ἀστοϑιεὰ 
(Αι. 9:15. 4035 (ἱ. 82). ὅε6 Ὦτχ., οἢ Αἴ. 9'3.---ἧΘῦ δά ἀ5 ἐνφροσύνη καὶ χαρά 
“--Ὁ.}} ποθ; σ΄. 118. Γ ΟΣ, νν. δ 9. 18. ὦ Κ)Ό), ν. 12.,...ὕ.6..ὄὉ» τὺ» τα] Ατ 
ἰεῖτα ἔοσ ἰηνδάϊηρ.-- ον ΠῸ 7στο-ἐεοϊη; (ὦ μόλαι, αἴγταγ8 Ῥδγδὶ]]. σῖτα 
Ὁ Ψ, Ῥτ, 301: 70. 20:7 587 (πγγῦο ἔοσ γυῦπο) εθου, ὦ Σ Ἐ 
μϑῦρ. ϑῖεν., Μασί μι Ὀγφϑθον, ΑΗ ἰβ ῥσείεσδθ]ς.-- -Ἴ, ποθ ὉΦ, 
τοσά-Ϊαυ. πο 5. ῬΑΓΆ]}. ἰο πον, ὦ συγκλασμόν. ΒΏΒ. ςΡ. ΑΓ. 
ξαξαία, ὑγεαξ, σπαρ οἵ, α τηαῤῥίὶμε οἵ τρίἐμίογίηρ, Ὅτ. Φρ᾽ ηγ5. ἢτρ 

ἷβ αἰϑο οςοπηφοίεαὰ Ἡἱ ἢ ἡορ, ῥίμος οἹἹ (υπὶμβ, εἴς.); οὐ. Ὑτπ ν, ν, Οσ. 

Τεδβ προρῦ, θὰ [8 8 ῥΟΙΔΡ5 ποῖ ποοσββδτΥ δίῃοα ΠΡῚΡ τα ΠΡΌΡ. 
ΤΙΐβ μοὶ 5 κοοὰ δ͵ϑο ἔοσ ἣγρ (Εἶο. 107) Ὁ "0 Ὁ» γῶν ποθ, ἐσσὶ (β8ἰς!) 
δε α οὐλὴ ὠῤοη ἐλε6 τυαΐεν.---Ἴ το ὯΔ5 πο 5ξ,, ἴξ ζῶα Βανε θη οὐ. ἰῃ- 
(ἘΠ ΠΑ ]]γ, ο΄. Υ᾽ 130, οὐ τὲ ταυβὲ τεδὰ σῖτα ὟΝ 6., Νονν. ἡ) ηστι ρα 
ἦς κας εἰγἱῥῤῥεὰ {ϊ, εἰγέῤῥίπρ απὰ ἐπγοιυΐηᾷ ατυαγ, ἱ. 6. ἢὮ6 Ξυἱρρεά δε 
θασῖς οὗ ἰδς ἂς εε8 δηὰ οὗ ἴῃς χταρε- ν᾽ 65---ἰοσ (ΒΟΥ σὲ Ὀοτδ ἱποϊ δὰ 
ἷῃ ἴδς ε[.- πα ἰὴ ἀοίης 50 βῃγειϑβ οὗ ἰεαΐ δπὰ Ὀδγκ ἴε}] ἰο ἴῃς στοιπά. 
θη, σ΄. 7ε. οἱ 70. 18᾽.-πολ)ῦδν ΗΠΡΒ. σήσιῦ τυλήξονδος, ργοιυ τυλέϊε, σ΄. 
σες. ᾿ 6. Ομ οοά. οὗ ἀς Ε.͵, Ὁ, Ατ. δανε 86., δ »ιαδξες ἐξ δγαμοΐές 
εὐπῶίε. ΜΑἸΪ ἰ56 Ὀεϊϊετ, ΤΏε 55. ἴῃ ὦ ἰ5 ἀυς ἰο ἢ]. πευΐῖοσ οὗ ἴἰδ6 5υ].- 
(ὦ ςοπΐυδεβ ἡση σὰ ρα, ἐξερευνῶν ἐξηρεύνησεν αὐτήν. ἰδ τὰς 



8ο ΤΟΕΙῚ, 

Ὀτγδηςἢ οἱ τᾶς νίπε 4150 ἱπ απ. 4015.15, ΕΠγτηοϊορίςδ!ν ᾿ξ τηδασ5 σομεθ- 
ἐδέηρ ἱπιεγιουὶμοά, ἰεπάγί!, ποὲρ, 50 ἰμδἱ ᾽ξ τγδὺ ἀσηοίς ἴῃς γουπς ὈΓδΏςΒε5 

οὗ ἰδς ἂς ἴσϑε αἷϑο. 

ΤΗΕ ὈΙΘΤΈΕΘΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΡΕΙΕΒΤΘ (Ὁ. 

8. ΔΝ ἢ ἃ δοῖτον ἴκὸ τδδῖ οὗ ἃ νἱγρίῃ, βδοῖϊς- σίσὶ 
ἴος ἴδς δρουβὲ οὗ μεσ γου τὰ, 

90. δοσσον ἰῃς ῥτγίεβίβ, 
[(δς πίη βῖοιβ οἱ ὙδΉΝ ΘΕ, 

96. Ἐοτ ἰῆς τ)ςΔ]-οἴεστίης διὰ ἰδς Πα θυ ἃγὲ οὐἱ οὔ 
ἔτοπι ἴδε ἰδιρὶς οὗ Ὑδαν ἢ. 

10. ΤΊΏς βεϊάς5 ἀτὸ ὑ]4Δειοά, 
ἰδς στουπὰ ἰβ πιουζηΐην, 

Ἐοσχ τῇς οογῃ ἐξ ἰδϑείεά, 

(δες πεν νίης 5 δΔρδϑῃοὰ 
ΤΏὩς {ΓΕ5}} Οἱ] Ρΐποβ ΑιΨΔΥ. 

ὙνοΟ δίγβ., (1) νν. δ. "ἃ Ῥοῃίδμεῖεσ - ἃ ἰειγαπηοῖεσ -᾿ ἃ Ῥεη ΔΙ ῖεσ, (2) νυ. 19 
ἃ ἰεἰγαηλοῖοσ -- ἃ μεχδπηεῖεσ οοηβίβιίηρ οἱ ἴσος αἰπιεῖοτς (δἰδοοδίο 51}]6). 

8-10. 706] ἴυγῃ8 ον ἰο ἴδ ὑχίοϑδίβ. Α ἀγδηγαίίς αἰνβίοη ᾿πίο ἃ 
σδοσαβ οὗ ταν ] ]δῖβ ἀη ἃ ἃ σβοτιβ οὗ ὑγδθβϑίβ 15 ποὶ ἰηἰεηἀθα. [{ 18 
ΒΓΏΡΙΥ [ἢ6 τϑρὶα ἰυγηΐηρ ἔγοτῃ Ομ 6 οἶ455 ἴο δηοίῃεοσ.---8. ΤΥ} α 50γ- 

γοιυ ἰΐζε ἐμαὶ οἵ α υἱγρῖπ τὐλο ἐς ρίγάοα ευνὖ, δασκοίοίς 70» ἐπ μεσδαμό 

οἵ μὲ γομίν, δογγοιυ ἐμ6 ῥγίεείς, ἐμ: πημδίογς οὗ γαλπιυοῖ. ΤὨΪ5 15 

Ιηοϑδί ΡΓΟΌΔΌΙΥ [ἢ6 οτίρ. τοδάϊηρ, ἴογ {86 σεηάογίης ἰαριοηὶ {κε 

α υἱγρίμ!} ἰβ Ὀδβεῖ ὈΥ νᾶγίουβ αἰ βίου] 65. ὍΘ ἴδ. ἰοστα οἱ (ἢς 
ἴων. ψουὰ βῇον ἰμαΐ οἰἴπογ [86 ἰδηά ΟΥ ἴῃ6 ΟΘΟΓΏΓΤΩΠΠΙΥ Ὑγ88 
δα άγοβθοδ. Βυΐὶ ἴῃ6 δ άγεββ 18 οπλιτἰθα, Μ᾿ ΏΙΟΒ 18 580 ἀν κνατα {μα 

5ΟΙΏ6 ἰηϑογί 7 ἰαμά, οἵ ἀαμρλΐεν οἵ πὴν ῥεοῤίς, οὐ 15γαεῖ. 11 15, Ὠοτ- 

6νοσ, μοί {86 ῬΘΟρ] 6 ψ8ο τηοῦγῃ 50, Ὀαΐ ἴπ6 ῥυγἹθϑίϑ, 85 ν. ᾿5 βῃουθ, 
(δου ρἢ (Πογα [ἢ 6 11Π6 15 ῬΓΤΟΡΔΌΪΥ ἰηβοσίοα. ὙΒΟΓΟ ΜΈΓ ἴγγχὸ ΟΟΙ- 
ῬΑΙΓΒΟῊ5 ἴοσ (6 ἀδεραοϑβί βοστσοῦ, [ἢ 6 ΤηουΓηΐης ἴοσ 8ῃ. ΟἿΪῪ 50}, (οἵ. 
Ατι. 8᾽", ἀπά (ἢς Βοαγί- σε πα ϊηρ βοῖτον οἱ ἴπΠ6 γουηρ νἹΓΡΊῺ ΤΟΥ ΒΕΓ 
Ὀεϊτοίῃοά, ἐψδ πωδδαμά οἵἨὨ ἦεν γοιμΐ,, ΜΙ ἡ Ὠοσὰ 5ῆ6 Βδά ῃοὶ γεῖ 

ἰΔϑιϑὰ (86 ἰοΥ οἵ πχαττί δὰ 16. Τὸ {86 Ηδῦγονβ ἃ Ὀείτοί 4] τγγ)88 ἃ5 
δἱηάϊηρ 45 πηδιτίασο, δηα (ἢ δησαροα τγογα 50] εςί ἴο (ἢ 6 5816 [Δ Υγ5 

85 1ἴῃ6 πηδγτὶοα ΡΘΟΡΙῈ δηα εσα ρυηϑῃ α ἱῃ σᾶ56 οὗὨ ἰΓδηβρτθβϑίοη 
ἴῃ [ῃ6 54Π16 ΙΔ Π6Γ. Α Ὀείτοιῃδα τῃδίάδθη οουἱὰ ἰμεσγείοσγε μὲ οδ θὰ 
ἐμὲ τοῖε οὗ πὲς ποῖρηδομν (1. 2155 [), δῃὰ [86 τγδη ἐλε πωσδαπά οἵ 



193-12 ΒιΙ 

ἤεν γομίμ. ἘΟΣΙ ιῖβ ἀδδίἢ 586 τηουτστι8, οἰοίμο8. Βοσϑοὶ ἰῃ βδοκοίοίῃ, 
[86 σογησῆοῃ ΤΩΟΌΓΗΐηρ ΔΡΡαΑζοὶ, δηἃ ᾿ἰδιηθηίβ.-- -9. 50 186 ῥγεβίβ 
Τοῦτῃ Βαοβιι56 86 τηοϑὲ αυνίι! (ἰὴ (μδὶ οοιὰ ΒΑΡΡΘη Πᾶ5 στα 
δροιυῖ; [86 ἀΔῚῪ 5δοσγίῆοθβθ ἔνε οορδϑθά, ἕος (ΠΟ. 18 Π0 τοδίεσίαὶ ἴοσ 
οὔεγίηρϑ' ΤὨΘ ΠΘΟΘΘΘΑΓΣΥ ΤΊ 68}8 οἵ σοτησηυπηΐοη τ] ἢ ὙΔΒ ἢ ἃγα 
(Δ Κθὴ ἀσαυ, “ἴπ6 τΟΚοη5 οὗ μον} 5 Ῥσθβθηῆςα δηα ἔδνοιτσ, τ δη]- 

[εϑίθα ἴῃ Η]5 δοοερίδηος οὗ ἴῃ οἴεγίηρβ βᾶνε Ὀθθη σειηονϑὰ᾽ 
(θν.). ὙΤμαὶ (ῃ6 ἀδὲϊν ϑδογίβοθβ δα τηϑδηΐ ἤθγα δα πγ 15 οἱ πο 

ἀοιθέ. Οῃ [δ »ηϑαϊ-οὔεγίηρ, ζ΄. 1μδν. 2, ου ἴῃς ᾿ἐδαίίομε οὐ ἀτηῖ- 

οἴεγίησ, υϑ08}}γ ἰῃ σοππεοίοη τ ἢ ἃ Ὀυτης-οὔειίηρ, ο΄. ΕΣ. 2οἾ ἢ 
Νυ. δ δ. Ὅς ροϑίοδχι!ς οοσα πη ηῖν αἰ ἃ ρστοδὶ βίγοβϑ οἡ (Βς ἀΑἰγ 
οἴογίηρβ θα ονίηρ [πΠδἰ ὈΥ Τ6Δ}8 οἱ [Ποῖ δ }γ οοηίδοϊ Δηἀ ἰηΐετ- 
οοῦγβα τ τῇ Ὑδη ἢ γα ἀϑϑυσοᾶ; ο΄. Νὰ. τοῦ. Ηὸον ἰογι]6 ἃ 
Ὠιϊϑίοσίαπα ἴΠ6 σοεβϑδοη οὗ (ἢ Δ ΪΥ βου ῆοο5 ψγ858 σοηδίἀογοά 18 
ῬΙαίη ἴτουι Ώη. 8.) τὐὖὐ τ᾽ δηὰ 6βρ. ἴγοπὶ Γ᾽ βαρῆι8 180 16}15 8 
(Πδἱ (86Υ ψτοτὰ ποῖ Ομ 6 ἀνθ ἴῃ ΠΠ165 οὗ 5ῖδρε δηᾷ [δὲ {Πεἷγ οθ5- 
βδίίοη οὐ 10}. τ᾽}, 70 Α.Ὁ., ἀυσπηρ (ἢ 5ίερε οἱ ΤΊϊι5 ργοάιιςδα 8η 
δυνία] ἐπηρτοϑβίοη (Βεἶϊ. 7μά., ΝΊ, 2, 1). Απά {815 σδ ταὶ, τὰ ἃ’ 

ἰο]4, Βαά ᾿εΐδ!]!] θη (ἢ6 Ῥθορίθ ἰῃ [06] 5 ἀδγ. Τῆδ ἱπηργθϑϑίοη οἡ 
706] 18 νεσῪ ρτοζουηά, ἰζ βΒῆονγβ δον ἀἰδδγοηΐ 815 δἰτυἀ 6 ἰονατγὰ 
186 ουἹὲ γγ85 ἔτοσῃ [δὲ οὗ [86 Ρτθ- Ἔχ ]ἶο ρσορμείβ. Ης να]ιεα 5δο- 
Βςε8 ΒΙρηγ, {Π6Υ τοὐθοίοα ἐμοπι; οὐ. Απα. τ Ηο. 45 8115. 1276. γ5.. 
Τὸ 7οεὶ [6 σψχεσα ἃ οοῃϊίοη οἱ (Π6 ρσταςίοιιβ ἱπίθσοοιγβα εῦγθθῃ 
ὙΔηΘὮ δηα ἢΪ8 ΡΘΟΡΙΘ, ἴο [86 ΡΓ6-Θ ΧΙ] ἶς Ρτοροίβ ᾿ξ ν 85 Πρ Οσ5106 
ἴο δηά ὙΔην ἢ ὈΥ τηθΔη8 οὗ ει. ΤΏΘΓΘ 15 ΟὨΪΥ ΟἿΘ ΒΔ ΠΟ Δ ΣΥ 
Γείεστοὰ ἴο ὈΥ ]οεἱ, οὔθ λόμδε οὗ γαλιυεῖ, αἱ 7 τυβδ θα τ Βογα ἐΐδ 
ρπἰδίονς οἵ λα αἰΐαν ροτίοττη {μεὶσ βαοσοὰ ἔπιποϊίοηβ. Τμδί [ἢ 15 
8146 οὗ [6 οἰ του θῈ πηοϑβὶ θην ἴοἰς ὈΥ (Ποῖα 18 πδίυγαὶ, 
ἴοσ 1 ἰουςῃοά (Πότ αγϑί οἱ 8]].----10. “ὙΠ6 Ἰομροσ 1η 65 ἰηἴο ψὮΙΟἢ 
ἨΔ ΡΓΤΟΥ ΡΔΓΑ 16] 151 ἰεπ 5 ἴο τη ἃ. γερ]δοθα ΌὈΥ ἃ γὰρ ἃ 56 γ 68 οἱ 
βῃογί, ΒΟΥ ῬΏΓΑβ65, [4}Πτὖῥὺ’ Πκὸ ὈΪονγβ8. .. . 70εἰ Ἰοα 8 15 οἰδυβεβ 
στ (Πα ποβϑὲ ἰεδάδη ᾿εξετβ ἢ6 οδη δηά, δηὰ ἀτορβ ἰμ6ηὶ ἴῃ αυΐϊςκ 
βιιοσοϑϑίοῃ, Γεροϑης [6 5816 ὨΟΑΥΥ͂ γοτῖὰ ἀραΐη δηὰ δραίη, 85 1ἴ 
δ6 σψου]α βέιῃ (ἢ οδγο 688 ΡΘΟρΡ]Ὲ ἰηΐο ϑοπα 56η86 οἱ [ἢ6 ὈδΓΘ, 
Ὀσαίαὶ πτεῖρῃϊ οἱ [Π6 οΔ ταὶ  ἰοἢ ἢ45 Ὀ6 4! |6η {ποτ᾽ (ΟΑ 5 ., Ρ. 
405). 76 βεϊά ἰς δαςίεα, ἐπε ργομμα τιομγης, ἃ Ὀδαυτα] ρεγβϑοηὶ- 
Βοδέοῃ; ο΄. Απὰ. τὮ. ΏΘη οτορβ ἃῖὸ δρυηάδης “1ἢ6 ν]68 ββουῖ 



82 ἸΟΕῚ, 

ἴοσ ου δῃὰ βἰηρ᾽" (Ρ5. 652). Ηετὸ [δε ρστουῃά τηουζη8 δεοσμσε “ἦε 
(ΟΡ; ἐς δἰασίοα, ἐπε πεὶὺ τοῖμα ἐς ατὐαπιθά, ἀποῖμοσ ρουβοηϊ βοδίοι, 

τ΄. 15. χ4ἷ,-Ξ- μας ζαϊ]6ά, ἐμ οἱἑ ἰαπρμίδμες, εἰβοσίοσα (15 ποσὰ 15 
ιι86Ἁ οὗ δαΐηρ, ψ Βοτηρ (το 68; οἵ. 6. σιν. 3, Οογῃ, ψὶπα δηά οἱ] 
Μ6ΓΟ (Π6 τηοβί ἱτωρογίδηϊ Ρσοάυς5 οὗ [86 ἰδη(, ἀπ ἃτὲ οἴΐζδη τῇθη- 
οποά ἰορεοίμοσ; δ. ρ., Ὠι. η}5 οἴ" 2851 Ἠο. χ. ΤΒο πογάβ ἀθηοΐα 
Ὀοίἢ [Π6 οοτῃ ἰπῃ [86 Θᾶγϑ, (86 Ἰυ͵ος ἴῃ ἴΠ6 σταρεβ δηὰ ἴῃ ἰδ οἶἶνεϑ, 
δηά [Π6 ῥτεραγεά ρχοάυςίβ. Ἥξσαε [86 ἔοστῃθσ ΔΡῥθᾶσ ἴο Ὀδ στηϑδῃῖ. 
Το ψοσγά- 4 γ5 οὗ [86 δ. σδημποῖ θῈ σορσγοάυοβά ἴῃ ἘΏρ] 15}. 

ΤῊΕ ὈΙΘΤΕΕΘΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΗὔΠΘΒΑΝΌΜΕΝ ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΕ 
ΝΙΝῈ ὈΒΕΘΘΕΚΘ (τ"- 12. 

". ΑΡδδδδά δσζὸ (ἢς υβδηστηθῃ, 
ἴῃς νἱπεγασὰ κδοερεσβ νδὶϊ, 

Ἐοὸν τῆς ψβεδῖ δηὰ ἴδ Ὀδσὶον,--- 
ἴον τς Βαγνεβὶ οὗ ἴδε δοιὰ 868 μεσγϑῃμοά, 

1. ΤΏ νἱῆς ἰ5 Αρδϑδεά, 
δηὰ τς ἂρ ἴγες 8 ἀσοορίῃρ, 

Ῥοτηδρτδηδῖδ 48 ὍὙ7ε 1] ἃ8 811 
δηα ΔΡΡΙῈ ἃζὸ ἀσγίδα υρ. 

Υεδ, 7οΥ ἰ8 δυδϑδμοὰ (δπὰ 885 ροης) 
ΔΌΔΥ ἴτοιι ἴπ6 οὐ] το οὗ τιδῃ. 

Ιῃ ν. 15 1οτὸ 5 δα ἀδὰ, αἱ 414 ἰγέες οἵ 486 δεϊά.--ε ἤανε Βοσα ἄνο (οἰ σδιησῖοσε 
(ϑἰδοοδίο β[}}6), ΠΟΥ ΤΏΔῪ ἔογω οἰ που ἴσος 8115., 85 δόγὸ Ὁχγίηϊεα, οσ ἵπο, ν. 1 
οΟΠϑ 5Ἐ1Π 0 ΟὨἹΥ οὗ οὔ 81. Ῥοβϑδίθ!ν τἴῃ6 ψΟΪ6 βοςιίοη ἰ8 Ὀμϊ ΟὨς 51. 

111-12. ὍΤὨΟ ἰΠἱγὰ ο᾽455 τὶ οἢ 706] τη οηΒ ἃτὰ [ῃς οὐ ἰναῖοτβ 
οὗ [86 50]}, (ῆ6 Βυβθαηάτϊηθη δηὰ νἹηογασα Καοροῖβ 80 τοῦτ δηὰ 
Ἰατηθηΐ τ] 411 (Π6 ουϊνατὰ 5'ρῃ5 οὗ ρτίεῖ ονϑσ (6 1058 οἱ {δαῖτ 
Βαγνεϑίβ.-- -11. ΤὮς ρτορῃεὶ ηδϑά ποῖ Ἄχῃογὶ {Βθ τ ΕΥ̓ δὴ ἱπηρεῖ- 
δνςα (8}} ἴἰο Ὀ6 αἰβαρροϊηϊθα, δ ἀδϑοσῖθεβ (ΠΕΣ στε δηὰ Τοου- 
βίασηδίίοη. ΤὨΘ ΓΟΆ5ΟῚ ἴουῦ [ἢ ΒΟΙΙΤΟΥ͂ οὗ [Π6 μυΒΡΔηἀτδῃ 18 ρίνθη 
ἴῃ ν. ἼΡ, γον {μὲ τὐῆεαὶ ἀπά {}|6 δαγίεγ, ᾿οτα τη Ποηθὰ ἴοσ 41} [6 
Ῥτοάυς(5 οὗ ἐμ βεἰά, γον ἐδιε μαγυεεὶ ο[ ἰδμε βεϊᾷ μας ῥεγέδμοά. ΤὨΣ 
ΤΟΆ5οη ἴοσ ἴῃ ἰαπιθηΐ οὗ (ῃ6 νἱπογαγὰ Κθαρϑῖβ '5 φίνβη ἴῃ ν. 3, στ Βῖο ἢ 
Βῇον5 [δι [Π6 ἰΕγπῇ ΘΙ ΓΔΟ65 ποῖ ΟὨΪΥ νἱπογατγά ΚΟΟΡΟΙΒ ΟΣ ΡΙΔΠ ΕΓΒ 

Ὀυὶ ἔγυ- στον β ἴῃ ρΘηΘΓΑ].---12, δ 5ρεᾶκϑ οἱ ἐλ νἱπό 85 σἠοιυΐιρ 
δίργις οἵὁἨἁ ὁπαηιθ, ἃ5 ἴῃ 6 πυθραηάτηοη ἀϊά ἰῃ ν. ἃ. Αμά ἐδιὲ δὲ 'γόε 
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ἰσηρμΐσδες, 6 ῥοριεργαμαίε α5 ιυεῖ α5 {τὲ ῥαΐνι σπὰ ἰλ6 αῤῥίες ἰγοο 
αγὲ ἀγίεα εῤ. ῬτΟΌΔΟΙΥ οαἱϊ {86 ἰγθες οΥ ἐδ: βεϊά 15 δὶ αἀἀϊοη. Βυὶΐ 
ΥΠΟΙΒΟΥ ἰΐ 18 ΟΣὁ ποῖ γα πδϑδὰ ποῖ Ὀ6 βυγρτγίβεα ὈΥ 186 ογββϑίοῃ οἱ 

(86 οἸἵνα ἰτδθ, ἴοσ ἴῃ 6 Ῥδββαφα 15 ποῖ ὑσοϑὲ Ὀυΐϊ ροθίγ. [Σ ἴΐ Το Γα 
ποῖ ἴοσ εἰ Ὁ τα βου] τεραγά πα ἀτγίηῃρ ὉΡ οὗ ἴῃς [Γ665 88 ἄτα ἴο 
[86 Ἰοσιιϑὲ ῥίασιιο, δηὰ (ἢ18 σου 6 αυϊΐα ρΡοββὶ 016, Ὀὰΐ ἴΠοτα 6 

86 ἰοΪά οἱ ἃ ἰΙοηρ ἀτουρῶί ἔτοσῃ ψὶοἢ (Π6 ἸΔηα νγἃ5 βυβογίηρ αἱ [86 

5816 ἤἢπι6. γα, 706] σοποϊιά 68 818 ἀδβογρέοη ὈΥ ἰ86 Ὀεδυῦξαὶ 
Ἰΐης, ον ἐΞ ασπανιεά (απά πας ροπε) σιυανγ ὕγοηι ἐμ οἰπάγομ οὗ πιθη. 

70Υ 15 Ρεσβοηϊβοά, 586 ἰἀ68 Βοσβαὶξ ἱπ βϑῆδιης ἠοί ἀδγίηρ ἰο ἰδεῖ ΟΣ 
ἴαοθ Ὀ6 βεδσῆ. Τῇ Βαγναϑβὶ ]ΟΥ 888 νϑηϊβῃθα, ὙὍὙο ἰδπά 15 ζ}} οὗ 

ΒΟΙΤΟΝ. Ηον οδὴ ρἰδάμθϑϑ ἄννεὶ} τ ἢ τηθη 80 86 50 [}} οὗ στιεῖῦ 

8. ὍΝ ΟἿΪΥ Βεῖε ἰπ ΟΥἿ'., τὸν ἀϑυδὶ ἰπ Ασϑῖη. ΟἿὴὲ π|8. σεϑδὰὰβ ὍὩΝ, 
Ῥουδ. να, (ὦ θρήνησον πρὸς μέ το ν)} δ, 22 18 ῥτοῦ. ἀυς ἴο ἀϊτίορ. οὗ 
(ῃς [01]. ». Νοῖς αἰςοὸ ὑπὲρ νύμφην -- πδγγ22 (ἢ). ΑΒ 5υδ)]. οὗ ὃκ ὦ 
ΒΌΡΡΙ᾽65 Ὀκυζν, ἀς Ὗ., Μαγί "γν, ΗἹ. 2. Γ3, δῖαν. βυβςυϊεβ ὈμΡη ἔοσ 
μ. Ὅα. τεδάβ ρὶ. ἔοσ 3.., θαϊ ἴὲ 8 ποῖ ἴδε ἴόρεῖβ [μδὶ δρρεβᾶσ ἴο δ6 δά- 
ἀγεββεά. ἘΠ . οοπηθοῖβ ὉΝ 18 ῥτεσθαϊης ἐξ ὀγαμοῖες κάνε δεοορξ Κγαγ 
ον νι] ᾿έξε α υἱγείπ, οἰο. Μοτε 11 κεὶγ ὃν τγδβ οτίζ. 52ἘΝ δος, οοῦ. ἴο 532 ν, 
«οὐ! α δογγοιυν ἰἔξε ἐμαὶ οἵ α νἱγρίνπε τυῆὸ ἐς ρίγάεα ιυΐ ἢ ἑασξοίοίἷ 7ογ ἐπα 

δωσδαπά οἩ ὅκεγ γοιΐ σογγοῖυ ἐδ ῥγίεεις. 1 αβ ςβδημεὰ ἴο ὃν δἔϊοσ 
ν. ὃν δα Ὀδοη δοοϊἀθηίδ)ν ἀρ δοςά, ᾿ξ βου ἔο ον αἰγο ν ν. 8. 59 
Βδουϊὰ Ὀς ἰηβοσίοα Ὀδίοσα Γι, τ΄. ἴα νατίδηϊ τεδάϊης ἴῃ ν. 8, ὙΒς 

Ρυποιυδέοῃ ὧν 15 ϑοσαἌνμδὶ ἀπυϑ84], Ὀαϊ ς΄. Κ 1471 Να. 217 ὩΣ, (68. 
δ 41.--Φ ΓΏΠ, σ51Σ. Ἔχργεββίηρ σιγὰ τοὐῥὶ 58. οἵ ἢ ἃ5 Ὁ. 12) 9225 (ΕΖ. 

9.1).-9. πῦδν ὈΦῸ (ὦ ΠδΙῸ ἸΡΌ, φῇ. ν. 5, ΓᾺΡ ἰ5 οἔΐδη υϑεα οὗ {δε 88- 

ετοὰ βεσνὶςο8 οὗ ἴῃς ῥχεβίβ ἔσοσῃ ἴδ {ἰτὴς οὗ Ὠου [ἘΓΟΠΟΙΏΥ ΟΠ.  δίηςς [86 
οοηίεχὶ σείεσβ ἴο οὐἱὶς δοοῃ 8 ΠΤ ΤΊΔΥ 866. ἴΠ6 ΠΊΟΓΕ ὈΓΟΡΟΤ σα ην, 

80 Μο., Νον., Μαγίὶ, εἰ αἱ. Βαυῖ 5866 1125β δηὰ 21:1.--Ο»ΟΡὟό, 90 15 οἵω. Ὁγ 8, 
-οὐϑν, ὦ πενθεῖτε ἴτην., δεν. 22.. ΑἹ ἴκ ῥσείεσαθ!ε. Ὅς ἴορεὶβ 
Βαὰ ἴο θ6 δζουβεὰ ἴο ἃ σε ἰβϑαϊΐοη οἵ 186 δ᾽ αιαϊῖυ, ἴῃς ὑσιθβίβ δηὰ 8» 
Ὀαπάτησδη (ν. 11) πον ἰ δπὰ σὲ ἴῃ ἀϊϑίτεββ ονὸσ ἴ. ὙΤἢε σοΙΏρασϑοη 
ψῖ (ἢς ϑοῖτον οὗ ἴῃς νἱγρίπ βῆονβ [μδἱ ἃ ἀεβοσιρίοη 15 ἰπιοπαδὰ.---ὀἰθ, 
δὰ ὰβ Ὀ)35Ὸ Ζέμρε, ἔδοϊης τμδὲ ᾿Βογ ββουὰ ποῖ ὈῈ οπυϊτιοα.----ητν Γ025, 
Ῥυ. δἀάς πον ταῖσ, ο8.-ον. 95 δηὰ ν΄. "ν δῖε ἴο θ6 [ζαηβϑροβεά, ἔοσ υ. "Ὁ 
Ὀεϊοηρπ ἀἰγοςιὶν αἴϊεσ ν. 3, 

10. ὦ Ὀερίπβ8 νῖτἢ "».-ποϑ Ὑπὸ, ΠΟῪΝ ΠΌΣΩΝ, ΥΩ ΨΥ, τπτοσά-ῬΙγΒ. 
-ττῦϑν, ὦ πενθείπω ἵτην.---τϑ ἰηἀεβηΐ!ε, ἰῃ οοπίταϑβι το οἰτγ, Μεϊάς.--- 

ΠΟῚΝ ομἱέναϊεά ργομπά.--- Ὁ. ἰηϑετίβ Ὀδίοτε [2.1 ταν, “ον! ἐσ ἀας Ογῆη," 

ΤΑΊΓ. (5.-- 31} 5. υϑοά ἴῃ οἢ ΩΣ (4) οὗ πονν νη ν. 19, οὗ νἱπ68 ν. 13, οὗ ζοσῇ 

ν. 11, (Ὁ) οὗ Βυβραπάτηςση ν. 11; (ς) οὗ [8 ἸΟΥ͂ οὗ πιδῇ ν. 12, [15 ουϊάδπῖ 
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(Πδῖ ἴῃ (Ὁ) ἰξ πχυϑὲ "6 ἔσοσῃ 12) δηὰ [ἢ]5 15 δ τῆοσοε πδίυσαὶ απ ρρτορ σὲ- 

δῖα σωοδηΐηρ αἷἰϑο οὗ (ο). Οπὲε τηΐϊρῃὶ Ὀδ ἱποϊϊηςα ἴο ςοῃπεςὶ (8) τα μεσ 

ΜῈ} τ΄", ΗἸΡΏ. ἐο εαλμ δὲ! ἀγγηέ5ς, δὲ ἀγίοα μ, 85 ἴῃ ΖΞ. 1το!!, 5ο ἴῃς ΥΣ55., 
Εν. 6ς8., ΟΣ., δὰ οὔ σαΐσι ἴθδη [ὨἱηΚ οὗ δΔῃ πεσε ΡΥ οὐ ποσάϑξ. 
Βυὶ οἱ υ8ε58 ΦΖ2" Οὐαὶ ἴο ΟΧΡΓΟΕ858 (9 δὲ ἀγίεα, νν. 13. 30. 8ὸ0 ἰῃδὶ [ἴ ἰ5 θεξῖεσ 

ἴο ἴδἶκε 4}} ἔοιτῃβ ἔσοτι 3. ὙΒΟΥ ἃσε εἰἴπεσ στροϊδρ δϑιῖς ζΌστη5 ΟΣ ἔγοσχλ 

ἃ 5Ε,οΟΠδ:Ὺ ἔοσῃ οὗ ΨΊΣ, 56. 02", φἵ. γὺ δῃιὰ γρη; 210 δῃὰ 205; 5 δῃηὰ ὅγι"; 

τ΄. Β0Β., 5. ν. 52». ὕβεά οὗ τῆδῃ 1ΐ θη 20 δὲ σσδανιεά, σοηχμδεύ, ἀἦδα ἢ- 

9οϊπίεά; οὗ ἰηϊηρΒ 29 7ζαΐϊ, »εΐδοανΥ (ἴο βυδεσ ββδιης -αὰ;ὶ ἴο Ὀς Ὀσουρῃϊ ἴο 
Ὠδυρῖ).---11.. γφλϑνῖ δηὰ ὑϑϑθν οἰτθον ἴταν., ὦ, 1 ἐν 8} ἱπίεγρτγείεσς, σεῦ 
δλαριθ] οἤσιυ γομγ ἀϊξαῤῥοὶμέμιοης ] ἰαπιεπὲ 1 οἵ νἷ., 6 Ἢ ἐμὲν αγε ἀΐξα ἢ- 
βῥοϊμεὰ αμπὰ φτἤσοιυ ἰδεῖν ἀϊδαῤῥοϊμένισξ ΌΥ οὐϊνασα 5ἰρηβ, ἐδεγν ἰανιενεῖ. 
ΤΒε Ἰαίίος ἰ8 ρσεἔεσβϊθ, 85 ἴῃ ν. " ὅν. Ὑδὲ δθϑεποα οὗ ἴδε δτί. δ]5ὸ 
ἔανουτβ ἴἰ, [δουχῇ ο΄. ν. 5. ΟΦ ἐξηράνθησαν γνῖ., θρηνεῖτε 'ἴχαν. Οηε οοὐ. 
(Κεπη.) 88 ὙΦῚΣ ἔοσ ὙϑλΣΥ, πο, Οτ., Νοῦν. ὈΥΥΡ Βαγνεβίεσβ, ἢοΐ 

Νον.Κ,--π ΥΡ 15 Βοσα (86 ὈΔΙΙΟΥ δπὰ τβεδὶ μαγνοβί ποῖ ἴῃς νἱηίαρο (ῦ, 
Ὀυϊ οἵ. 413..-τολον, ὦ κτήματα, (ΘῈ πιλης. 50 αἷἰϑο Ηο. 4:7 Ῥσ. 4119, Σ 

κτήτορες.---18,. Ὁ) τὸ 5, Ματςῖϊ οἱῃ. ΠἼΦΙΗ ῪΡ 2 85 Δ ἰῃβοσίΐζοῃ ἔτοιι ᾿ἰϑ. 
Τῆς ποῖσε ΠΊΔΥ 8190 δὲ υγχεὰ 845 δῇ διριυϊηδηΐ δραϊηϑὶ ἰΐ5 οσὐἹρί δ  γ. 
ὦ ε(ἀ5 καὶ. ϑδῖεν. ΟΙΏ. ΠΟΤῚ ἼΘΙ ὯΣ 10“, ᾽ς. 58γ5 “1Πς ροτμδρτδῃδῖς, 
τς Ραϊτὰ δηὰ ἴῃς δρρῖὶς ψουἹὰ ποῖ ανε Ὀδδ δηυπηοσαϊθα ἱ δὴ οἷάοσ σε." 
ὙΒ15 ἸΏΔΥ Ὀὲ ἵγὰς αὶ ᾿᾽ἸῸ ΟΟΟΌΓΒ 85 ΘΑΙΪΥ 85 Σ 5. 142; ἼὍΓ, ΕΣ. Σ 557 (7); 
ὉΛΟΓΠ ὙΨ, 1. 116 (71), θὲ. 34 (Τ1Ε).,) 85 ἃ ΡΙΌΡΕΣ Δ Π|6 2 5. 12, εἰς. δίπεα 

Ῥδὶπὶ ἴγθ68 5. ετ ἐβρθοΐδ ν ἔσοσ ἰοσυί5, οὐ. οα Υ. 7, ἐν ἢ δὴ δδυ ες ττΙΕΣ 
σου] ρσοραδὶν ἤᾶνα ἱποϊυἀςα [θη ἴῃ 18 151. πλοῦ ΟΟΟΌΣΒ ΟἿΪΥῪ ἰη ἰαῖς 
Ῥοοῖκ5, Ῥσ. 251: (ι. 28. 6. 3 856, Ὀπ 115 Ποη-Οσούστοηςα ἴῃ ΘΑσ οΓ ᾿ἰϊτεσαίυσε 
ΙΏΔΥ Ὧδε δοοίάςηίδὶ, ο΄. ΗοϊΖίηροσ.---Ὦ δϑβονοσδῖϊννο, γεα.--- ιν ") Φὦ 

ὅτι ἤσχυναν χαρὰν οἱ νἱοὶ ἀνθρώπων, ἀπε ἴο ἴῃς οπιἰΞϑίοῃ οὗ 10 ὉΥ Βαρίο. 

ΟΑΙΙ, ΕΟΚ Α ΡΕΝΙΤΕΝΤΊΙΑΙ, ΑΘΘΕΜΒΙῪ (ἰδ 19. 

15. Οἰτὰ γουγβεῖνοβ (ἢ 8δοϊκο] οι 8) δηὰ θεδὲ [π6 Ὀτεδϑῖ, Ο ὑγίεβίβ] 
“αἱ, γε τωϊηϊβίοσβ οὗ (ἢς δ]ίατὶ 

Οοσιῖο, Κοὸρ οὐ γοὺσ βδοκοϊοῖἢ ἐᾶν δηὰ ηἷρῆϊξ, 
γε υγίηΐκίεγβ οἱ οὐ! 

[δον υἡδλλείά ἥγοηι ἐπε ἤόομδα οὗἨ γομν Οοά 
αν ἐδε ᾿πεα]-οὔεγίης απὰ μὲ ἰἐδαϊέοη.} 

Μ. Θδηςγ ἃ ἴδϑιὶ 
(811 ἃ 80] δ: 8556 10 ]ν] 

Οδίδεσ 411 ἱημδὐδηῖβ οὗ τῆς ἰδηὰ 
ἰηῖο ἴδ Ὠουβε οὗ γουσ σοά, 

Απὰ οὔὐ υπΐο ὙδηνςὩ!] 

Ὑνο 515., (1) νΥ. 12 ἃ Βεχδιηεῖοσ -ἰ- ἃ Ρεηϊδυλεῖεσ, ν. 126 ἷς ἃ ἀου δ ]εῖ οὗ ν. "», (2) 
ἃ ᾿εϊσαπιεῖεσ “ἢ ἃ Βαχϑιηδῖεσ, οοηβίϑιϊηρ οὗ ἴπγες αϊτηθίεσβ (βίδοοδίο τονεσωθῃῖ). 
Ψζ.ν.ν., 

“2 αιίωσαιιαιπαπωιμαι,-α.-- ---ατασνττασ.--- α--------- ππππσσσσσσσο-- οι «Ἀ“"» -ὦ -τ ----“85.- ἐπ ἐκ: ἘΣ Α, πα ΡΞ 
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159-14, 7οεἷ Ῥτοςθθάβ ἴο βιισρεϑδὶ (86 σοηθαυ. Ηδ βυϊωσηοῃϑβ 
(ἢ Ὀχίθϑίβ ἢοΐ ΟὨΪΥ ἴο τηοῦυστῃ δηὰ ἀο ρϑῆδηςς {δου βοῖνοβ Ὀυΐ ἴο 
Ῥτοοϊδίτη ἃ υπΐνεγβαὶ [δϑί, ἴο 08]} 41} Ῥθορὶα ἱορεῖδεσ ἴο [6 [εωρ]ς, 
ἴῃ ογάοσ [δἰ [Π6Ὺ ΤΊΔΥ [ΠΘΓΘ ΟΙΥ 8}} ἰορεῖμοσ ἰο Ὑδῦσοἢ. ΒΥ βιιοἢ 

οδτησϑί ἤδίίοῃδὶ μυγ δ ἰίοη δηὰ ρεηϊΐοπος Ὑ δα ἢ τηδῪ Ὀ6 τηονεὰ 
ἴο Βεὶρ 1Π6π1.---18. Οἱγάὰ γομγεεῖνες (ὙΠῸ βδοκοϊοῖι, ο΄. ν. ἢ. 13 15, 
42. σπὰ δεαὶ γοῊ ὑγοαςίς, Ο γε ῥγίεσίΣ!Ι Ἰ αἱ!, γε πημίσίογς ο ἰδὲ 
αἰίαγ! Οοηις (Ἰμῖο ἢ ἰθΙΏρ]6, οὔ. 2 8. τ΄, ζδερ ομ γομν δαοκοϊοίλ 
αν απῷὦ πρὶ, γε πη δίεγο οὐ Οσοά! ΤὨΪ5 δοοδηϊιδίοβ ἴΠ 6 βεγίουϑ- 
1658 οὗ (Π6 τηουζγηΐης δηἀ ροηϊΐθηςθ. ΟἿΪΥ ἴῃ της οἱ αἶτα ἀΪ5- 

[1685 δηα Παγά Ῥδῆδῃοα 186 58. κοϊοι ἢ νψ88 Κεαρί οἡ ἀδὺ δηά πἱρῃϊ, 
σ΄. 2 5. το 1 Κα. μιῖ͵ ὝὟὍΎΒε (ΚΘ οὗ τηουζηΐηρ δὲ ποί ἴο Ὀ6 
τειηονθά ὑη8] [6 5 εσίηρ 15 ονοσ. ὍὨρ [0]]. εἰδιιε, 20ν ἰδ τηιεαΐ- 
οἤεγίπρ απὰ ἐδ ᾿ἰδαδίοη αγε ιυὐμμλεϊᾷ ἤγουν ἐπ:6 μομδὲ οἵ γοωγ Οοά, 

ΔΡΡΘΔΙ5 ἴο 6 ἃ ἀουθ οί οὗ ν. 8 δηά ποῖ ογρίηδ] Βοσο. [ἡ ν. ὃ ἰξ ἰ8 
ἴῃ ΡΪαςθ, θυΐ ποῖ Βεῖα, θδεοδυϑε [06] 885 τῃηονθὰ οῃ ἴο βυρρεβὲ [86 
τειηεαγυ. Ηδ ψδηΐβ [86 ῥγθϑίϑ ἰο Ῥσορᾶτα ἴοσ ἃ ἀδὺ οὗ Ρυ]ὶς ζαϑβῖ- 
ἷηρ πὰ ργαγεῖ.--14. δα ον α {α5, ταδῖκε ἴῃ: ὨΘΟΟΘΒΒΑΙΥ͂ Ρσερδσαᾶ- 
ὕοῃβ. Τα ἴαϑί ψ τ 5 Αρβίθη ἴοῃ ἔτοπὶ ἱοοά δηὰ ογάϊ μα ΣΥ Θη7ογ- 
Ιηρηΐ8 ΜΒ ἃ ζαϊρίουβ ἑυποϊίοη. [18 561{-:η8]ςιοα 5 βοτηρ γγἃ8 
ἰηϊοηαἀοδα ἴο Ρτοριδϊα (ἢ ἀεἰζγ, ψγο βεαίηρ (Π6 ξφασπδβϑίηθϑϑ οὗ [ἢ 6 
ΒΌΡΡΙ ἰδηΐ ψγὰ8 ΒΡροβθα ἴο δοσδὰβ στῆοσγε γεδαὶν ἰο ἢΪ8 σεαιεϑίβ. 

Τα υπάουγίηρ 16 οὗ ἰαϑίηρ δηα τρουγηΐηρ δηά οἱ ρυϊπηρ οἡ οὗ 
βδοκο οί ἢ 15 Ἐχργβϑθα ψ ῚῪ οἰθαυν ὈΥ Πᾶν], 2 5. 1223, δηὰ ὈγῪ 7οῃ. 

47, οὐ. αἰϑο 70. α᾿Ὁ ἢ Οαἱ! α 5οΐοηιη αϑεεηιδίγ, ο΄. ΑἸὰ. τ 15. τ, 
ξαΐλιον αἰ ἰδι6 ἱπμαδήαημις οὐ ἐς σομηπίγγ, οἱ. ἰδ, ἡγο ἐδιο μοιδὸ οἵ γΟΉ 
αοά απᾶ ο7γ ἰο γαλιυεθ! Τα οΔ]]ΠἸηρ ἰορείβοσ οὗ 411} δά ἀ5 ἰο ἴῃ 68 
ΡΟΜΟΙ δηὰ εβεδοϊνεμεββ οὗ ἴΠ6 ΔρΡΡ6Δ], ἔοσ. Ώ θη 41} υηϊία ἰῃ ρεηϊ- 
ἰεηἴ, ΒΟΙΓΟΥ͂ΤΙΙΙ ΒΌΡΡΙ δου (οα Μ11}1 τῆοσα σοϑον δῆβεσ. ΤΒΘ 

οἷά »ιε οὐ οἷάεγς (οἴ οἶ4] [{|6) αν ῬσοῦϑὈ]Υ Ὀδθη ἰηβογίθα ἤθτα 
ἔτοτῃ οἷ, ΝΥ ἴΠ6Ὺ βῃουϊά Βεοσα Ὲ βἰηρϊεοὰ ουΐ ἰ5 μοί οἶφατ; ἰξ 15 
ἀἰβογεηΐ ἰῃ τὖὸ δηὰ λ' δ. ϑοζὴβ 158. Ὀσίηρ ουἱ [Π6 ἱπίθηβ:γ οἱ {ΠΟ ἿΓ 
ῬΓΔΥΘΓ ὈΥ δααϊΐηρ ἐμοθδδαἶΪ ΟἹ τυ πῆ ρἢ. 

18. ὙΠ 56. δτὸ, οὔθ οὐ. οὗ ἀς Ε., οἣς ςοἀ. οὗ Κεπη. δηὰ (ᾧ ἰηβοσίὶ ρὲ. 

-- τοῦ 15 υϑοα 650. οὗ Ξοϊετηη ἰδπιθηϊδοηβ, [ε. 45 Ζε. 85 1219, ἴοσ ἴῃ ἀδαά, 

απ. 321 Κ. 1418 7ε. 2218 Ζε. σδ'ϑ, ζ. ναὴ Η.---ὐθοῦνα δῖαν. οπμλ.--ονἢ 
ἃ 15 οἴη. Αες. ἴο γδη Ἡ. ΓἼΝ2 ἌρΡΡθασβ ἴο σεῖεσ ἴο ἃ σὶ 8] ὑϑᾶρο τὶς ἢ 



86 ΤΟΕΙ, 

τ85 ἴο Ὀς οὐβεσνεὰ ἴῃ ἴδ ἴδ ρ]6. ἘΔΓ. ἘΣΘ 516 ῖ68 ἸΝ2 ρὸ πον! [---Ὀ 3 

στ ἀσί. τα ἴἢ γΟῸΣ βδοϊζοϊοίῃς8.--σον Οὔ Ψ: Θοσσεςῖν Ὀὐπῦκ, ἴδ οτος ἰὰ 
Αἰ αἴοβς ἔτουι δὴ δρϑτενίαϊίοη. ϑίεν. σεδὰβ ᾿ΣῸΝ “ὦ υὐπῦμ, ὙΒετα 
8 ὯὨΟ ΓΟΆΞΟΏ ἔοσ ἃ αἰβξηςοη Ὀεϊΐνδεη ») Οοα δηὰ γομγ Οοὰ. Ν. Ὧν 5 8, 
νατίδηΐ οὗ γ᾿. 35 δηὰ ῃοϊ ΟΣ. ἢδσε. 50 δ]Ξο δ)ιυ.---14, ΨῸ ἰ8 ἃ ἀδηοῦ- 

ἱπδῖῖνε νοτῦ, 0 σοπδεογαδε τυϊῇ γεϊέρίοιις γίδες, ἃ [Δϑὶ, 116 λιδ, Δἢ) ΔΘΘΟΙΩΌΪΥ, 

416 ((7. ἃ Κ. 1οἶθ), νδσ, 4" (σ΄. 6. 69 Μὶ. 32). ϑογηεῖίηςβ κ᾿ 8 δαυΐϊνα» 

ἰεηΐ ἴο σ]ιῳ, 6. β., ]ο. χΦ ΠΡ ΝΡ πὰ ΠΡ ἸΘῪ,  Κ, τοῦ ὈΣΡῚ] Οἵ. 

τὴ ὟΝ ε., Μασέ, θα., εἶδε σεδὰ "νυ 5. ν΄. τεδάβ Ἰρῦνῇ ραῤδεν γοιν- 
δεῖνες!] ΜΕ ἰβ Ῥγείεσαϊθ. ὈΣΌΝ ΠΝ 2 (δ᾽ Οὔ. ΠΥ", πηοῖσε δ͵90 
ἔδνουτβ []5. Αἱ (δε εηὰ ὦ δά ἀβ ἐκτενῶς Ἡ πυελενιδρεν, ἴῃ ογάοσ ἴο Ὀσίης 
ουῖ ἴδε 1} ἔογος οὗ Ὅν". 70. 35 ΠΡΙΠ3 5 ἴῃ ᾿τδηβἰδίοὰ Ὁγ ὦ. 

ΙΝΘΒΕΚΤΙΟΝ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ ΤῊΕ ὈΑῪΥ ΟΕ 
ΥΑΛΗΨΈΗ (5. 

1... “4.Αἷας 707 ἐξε ἀαν 7--- 

ον αἱ παπά ἐς πε 4 οἵἱὁἨἁ Υαδιυεῆ͵ 

απὰ ας ἀεείγωοίίοη γγοι ἰδὲ ΑΠ-ἀεείγονοῦ ἐξ οὐδε ἢ" 

Α ἀϊγηοῖος “ἃ μβοχαυλοῖοσ. 

10 ἀο68 ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο [86 οτἱρίηδὶ ἰοχί οὗ 7οοἱ Ὀυΐ 18 (Π6 ἢχβὲ 
ἱηοΓΡοϊδίοῃ οὗ (με ἀδΥ οὗ Ὑδησ ἢ; 8566 Ρ. το. ὙΤΠ6 ᾿πίογροϊδίοσ 

ςοηποοίβ ἴΠ6 Ἰοσιβί ρΙασιις ψ 1 ἴ.6 ἀδΥ οὗ Ὑδανεἢ δὰ ὄχρ δίῃ 

ἰϊ 85 115 ἰογεσπηοσ. Τὸ Ὠΐπῃ ἴΐ 15 ποῖ [Π6 ῥγεβεηΐ οϑ τα ΒΪοΝ 
15 ἴο ὈῈ ἔξατθά, Βούανοσ στοαί 1 ΤΑΥ͂ 6, Ὀυΐ [6 τῆοτα δυσί ἀΔΥ 

ὙΏΟ56 Βαχ ίηροῖβ ἴῃς Ἰοςσιβῖ5 ββαῖ ἴο Ρ6. Ηδ ἀοα8 ποῖ (Ὠἰηκ (δ 
(Π6 ἀδΥ Πᾶ5 δἰσθδαῦ γενεὰ Ὀυϊ (παῖ 1 15 ἱτωσηϊηθηΐ, δηὰ ἴο Ηἰπὶ 
1 15 1ῃ6. ἀτεοδά οὗ [5 ροηάϊηρ οδίδϑίσορῃς ἴῃδὶ ποοδβϑιϊδίοβ ἰῃ 6 
ΔΡΡΘδὶ ἰο Ὑδμει, ποῖ (ἢς Ἰοσυδί ρίασιιθ. ΤῊΪ5 15 ἐμ ἔγοεϊῃν αἰ βοσγοηὶ 
ἔγοσῃ 7οοἱ᾽ 5 οὐσῃ νἱεῖν οὗ ἴΠ6 βἰ[υΔὔοῃ. ΤΕ ἰά68 οὗ 86 ἀδγ ἰ5 ἴῃ 
᾿ΐπὸ σι ἢ τμἱ ῥτοοϊαϊπηθᾶ Ὀγ Ατηοβ (τἶ 3) 85 ἃ ἀδὺ οὗ ρυῃβηπιθηῖ. 
ΟἿΪΥ [Παϊ ψἱἢ [86 ῥσθ- Χο Ῥτοροῖβ ἰδ ς ῥσεβεητηθηΐ οὗ 115 8Ρ- 
ῬΙΓΟΘΟΝ 8 ἀν α Κοη θα 85 ἃ Γυ]6 ὈΥ 50116 στοδῖὶ ρος] τηονοσηθῃΐ, 
ΜΉ16 Βογα [Πα Ἰοσυδβῖ ρίαριε 15 ἰηἰεγρσείθα 88 Ποσδ] ἀΐηρ 115 σουηΐηρ. 

Αἴας 7ογ ἐ6 ἀαγ' Τὸν 11:6 ἀαν οὗ Υαληυεῖ ἐς παν, απὰ ας ἀοείγμο- 

ον ὕγοηι ἰμ6 Αἰηερἠν, Ἰῃϊ. απ ουεγῥοιυεγίπρ ἤγοηι ἐπ Οὐυενῥοιυεεν 

(Ὁσ.) ἡ οοηιος} ΤῊΪ5 ΟἿῪ οὗἉ δἰδττὰ 15 αυοίεα ἔτουῃ 15. 135 ΕΖ. 10": ὅ; 
ο΄. α15ο ΖΡ. 17: "ΟΡ. ᾿. ΤΟ Ρῆγαβε ας ση ουεγῥοινεγίηρ ὕγοηι ἰδι6 
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Οὐυεν ῥοιυεγεῦ ΔΌΡΘΑΙΘ ἴο Ὀ6 ἃ Ῥτόνου δὶ ρῃσαβα δηὰ σε 48 ὁπ οὗ 
ξο ἐΜι6 ονεγίλγοιυ οαμδεά ὃγ Οοὔ, Ατα. 4. ὟὙΒε ἴοσοβ οἵ ας ἰ5 γρμΕΥ 
ἰηϊοσρσοίθα Ὁγ Ὦγ., "ἴὰ6 σομΐηρ νἱβι δ ὔοη Μ0}}} Ὀ6 ψθδί ἃ ἀσναϑ- 

ἰδίίοῃ Ῥσγοοεθάϊηρ ἔτοιι (86 ΑἸγηση ν ταὶσῃΐ θὲ ἐχρεςίθα ἴο Ῥο, [1 
Μ0}}1 τ] θα τ μδῖ [ἢ 6 ἴοστη ἵστα ρ] 168, ἰξ ψ1}}} θ6 ἃ νε 816 “ονεσροντεῖ- 
ἱῃρ ἔσοταῃ ἴῃς Ονθοροόύοσοι,, "" υ0]655 ψὰ 8ῃου]α ἢαᾶνε ἰο γεδαά Ὀοΐἢ 
Π6ΙῈ δηὰ ἰῃ ἴ5. 135 γογ, δέσαιδε ἰηϑιεδα οὗ α5, ΜΪοἢ του ]α ἰηνοῖνα 
8 ΥΨΟΙ͂Υ δἰσῃς οδηρα ἴῃ ἨδΡ. 

1δ. (5 ςοπῃεςῖβ ν. 15 τ τ ν. ἡ Ὁγ απ 5αγ, νν. 16 5. οοηίδίη ἴῃ. δος. ἴο 
(' τἈδεὲ ῥσαγεσ. ΝΊΩ ν᾿ 185 ορ. ΕΖ. 303. ὃ 2ΥΡῚ ὍΝ ὩΥᾺΡ 29 ὉΝ Ὁ ΠῸ Ὑνδ 5 
πνν ὍΝ, ἩΠῺ ν. 1}ὋῈ ςρ. 18, 135 ΝΊΩΣ ΥἸἼΘῸ ὙΔ9 ΠΝ Ν᾽ ὩΥῪΡ 12 Ὑ οΝΣ, 

4 ἰταηϑδῖοβ ἥν ΌΥ τὨχθοίοϊὰ οἴμοι ρεσῆδρ5 ἄυς ἴο ἀουδὶς σεδάϊηρ οὗ 
Ῥτεοεαϊηρ πνὴν 50. ΠῚ ΜΗ, Ὁ (ΕΔὮΣλοΣ). ὑἸΦῸ ἼΦ0 νι ἔοσοθ]ς 89- 

ΒΟΏΔης6. Ὑδουρῇὴ Ὁ δηὰ ἽΨ δὲ Ὠεσο ἀεγίνεα ἔσουι ἴδε δ81:ὴη6 σοοῖ, [818 

6 ποὶ ἀδοϊοῖνε ἔοσ ἴδς ἴσιο οἰγταοίοου οὗ "ν. 8ὅ6ες Ὦσ., 4 ἀδέῥἑομαὶ Ν.οίδ 
οπ Ομαῤ.,1ς (5παὐδαῇ), ».8ι:, ἐἰτο μὲ ἐχδυτεῦν 1 ἰδ δία οοσα. οἡ Οεμεςὶς, 
ῬΡ. 404-6. ῬΙΟΌΔΌΪΥ τ 15 8η δηςϊςηῖϊ ϑεηχὶτὶς αἰνίης πᾶς (Μασ). 

Βδείῆχεη, Βεϊγὰρε Ξιν σεημ ίδοῖοη Κεἰ ρίομερεσολέολίδ, ῬΌ. 192 7... 201 7.» 

οοηηεσςοῖίβ ἰ ψ}{ (86 τοοῖ τῦῖν; Νὅ., ΖΌ ΜΟ., τ886, ὈΡ. 735 )., δὰ Ηοβ- 

τηΔηΏ, Ῥλομέεϑοῖδε ἱπϑολγίζίδη, Ὁ. 53, οοπηδςί ἰδ ἢ τῷ ἀόνιοη; Ζίτα., 

ΚΑΤ, ν. 3ς8, ψῖῖ ἐσάῶ, ἃ ἀϊνίηςε Ἐπ|ὲ οὗ ἴδε Βαργ]οηΐδη8. Οῦ ἰσϑῃβ᾽αῖεβ 
ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας .- ἰῷ τὸ, ἀἄπα ἴο Βδρΐο. οὗ " 'ῶ υϑῸ 

Ν2ν. [Ι͂ἢ 18. 128 καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ θεοῦ (-α νφ). 

ΡΕΒΑΥΕᾺΚ ΝΟΙΟΙ͂ΝΟ ΤῊΗΕ ΝΕΕ ΟΕ ΑΙ, ΓΕΕΑΤΌΚΕΘΙΝ 
ΝΙΕΝΝ ΟΕ ΤῊΕ ΕΑΜΙΝῈ ΑΝῸ ὉΚΟύσΗΤ (55. 

16. 15 ηοῖ (ουτ) ἰοοὰ ςυϊ οἔ 
Ὀεΐοσε ΟἿΣ ΥΟῚῪ ἐγοδὺ 

Ετοτὰ ἴδ6 δουδε οὗ ουον Οοὰ 
εαἰδάπεββ δηὰ ἷογϑ 

Ἧ. γδϑδῖε 1ἰὸ 186 5ἴοσθ- βουϑ6, 
ΤΓυΐηεα τς Ὀδτη5] 

Θίπος ἴΠ6 οογῃ 885 ζαΐεά, 

18. Ὑδαῖ 5}4}} νὰ ὑυϊ ἰῃ δόσιν 

Αἰπιϊεβοῖγ ἴδ Βεσὰβ οὗ σδιῖϊς τδδος δρουΐ, 
Ὀδοδυθϑὲ ΠΕ δδνε ΠΟ ῥϑϑβίυζο, 

Απὰ ἐνεη ἴῃς ἤοςϊκ5 οὗ 5βἴδερ βἰδηὰ δρδμῃδϑεῖ, 
1. ὑπο ἴδοο, Ο ὙδΔΕΝΕὮ, [ΠΕ ΟΣ. 



88 ΤΟΕῚ, 

Ἐοσ ὅτε 885 ἀενουγοά 

τε Ῥϑϑίυγεοςβ οὗ ἴῃς βῖερρα, 
Απὰ τὸ βατὴα 885 βοοσοδοά 

41} ἴῃς ἔγϑϑς οὗ ἴὰς δεϊά. 

Ἐνεη ἴδε νῇῆἀ Ὀδαο5 
ΕἿΥ δἱουὰ ἴἰο ΤΒες, 

Ἐοσ τς πναΐεσ-οουγβοβ σε ἀγίε ὕρ 
[ΑπὦΔ ἥγε λας ἀενοωγεά 

ἐπ6 ῥαείμγες 7 ἐδ Ξίερῥὲε.} 

Εἶνε 5ἴ15., δ[15. σ, 2, 4 οομϑβἰβὲ οὗ ἔἴπτοὸ ει σαλοῖοσβ ΘΔ ΟΝ, δίσ. 3 οὗ ἴπτο Βοχδηιοίεσς, 

δἴ1. ς οὗ ἃ εισαγπηεῖοσ -- ἃ {τ πλοίου. 

106-20. ΤΏε56 νεῖβοβ ΣῪ Ὀ6 ἴδίκοη οἰἴμοσ 85 ἃ γτοηουγθα ἀθβοσρ- 
ἰἰοῃ οὗ (6 αἰδβίτεβϑ οἱ πῆδῃ δηά Ὀθδϑὶ οἵ 85 ἴδε βυῤδβίδηςε οἵ [ἢ 6 
ῬΓΔΥΘΙ ΜΏΪΟΒ ἴΠ6 ῬΘΟΡ]Θ ἃγε ἴο ργεβϑθηῖ ἴο δέσεῃ. Τα αϊτοςῖ 

δάάγαϑ8 ἰῃ νυν. ᾽ 39. Δρρϑδῖβ ἴο ἀθοϊάβ ἔοσ ἴῃς Ἰδοῦ ἱπίοσρσείϊδοη. 
ι 15 ἰτις [δαΐ νν. ᾿δ᾽δ ἀο ποῖ βουηά |ἴκ6 ἃ ῥσαγεσ. Νοῖος [6 
ἀἰδογοηςς ἰῃ α᾽ἷἿἱ Βυΐ [Ποῖα 8 βοιιθίῃΐηρ πλονίηρ ἰῃ ἴῃς 5ἰτρὶς 
Τοο [8] οὗ ([ῃ6 ἀδβρογαία βτυδίίοηῃ οἱ ἴΠ6 Ῥθορ δα δῃὰ ἀθορὶν ἀρροθαϊϊηρ 
ἴῃ ἴῃ ἀν [8] ἀϊδίγεββ οὗ ἴΠ6 δηΐπγ8}5 ΜΒ ἢ ΟΥΥ ἴο Ὑ Δ ἢ ἴοσ σαὶ ἰοῖ 
ἴῃ {μεῖς δησυϊϑῃ. Ἐγξβῃ 80 ἰΐ 18 ποῖ ἃ οοϊῃρ]εῖα Ῥσᾶυεσ. Ῥθθδρ5 
[86 ἱπιετροϊαίεά ν. ᾿ μ458 ἰδκεη ἴδε ρἷδςβ οἵ δὴ οτρίηδὶ, Ὀτίεΐ ρᾶ5- 
βίοηδία 8ΡΡ68].---16. Α ἴγεβῃ ἀδβοπρύοη οὗ [86 οδίδιαἑ τ Ῥορη8 
Β6ΓΟ ἰῃ ΔΩΥ ο856. 75 ποί 7οοά οι οὐ δείογε ΟἩΓ πυεγγ εγεσῦῷ Να τηυβὶ 

Ιοοῖ οἡ ψίϊουΐ Ρεΐηρς δὶς ἴο ρσδνεηΐῖ 1. ΟΡ. ἴοσ ἴδε ἔοτος οὗ [88 
ΡὮγαᾶβο δείογε ΟἿ δγε5, 15. τ Ὠι. Δϑν Ῥ5. χ,ὅ. 1| βίδπ 8 Βϑσα ἴῃ δῇ 
ΕΠ ΡΠδΔς ροβίοῃ, ἰαγίηρ 5[1655 ου (86 ΒΕΙ 655} 655 οὗ [ῃ6 ΟὨ]ΟΟΚΟΕΙΒ. 
Τα )οοά 7οε] δᾶ5 ἰῃ τιϊηἀ 6βρ. ἰ5 (δὶ ἀσβιηφα ἴοσ ἴΠ6 4118. ΜΕΙΟὮ 
γγ858 Θαΐθῃ ἰῃ σΟΠ ΟΥΤΩΣ ἴο [Π6 τΐυδ], δἱ (6 στοαὶ μαγνεϑί [6ϑ να β 

ψῃοη σταϊίααε δηά ἸΟΥ̓ 116 Ἔνετν Ὠεατί. Βυΐ πο ἴ6γα 8. 20 
μαγναβῖ ἐθαβίβ, ποῖ θυθὴ [86 ἀδιῖγν βδογίβοςβ; οπ οΚ ὕγονι ἐμ6 πομδε οἵ 

Ομ Οοἄ τε 7ογν απὰ ρἰαάμοδς. ΤὨδ αἰεπηδηίΐ οἵ ̓ ΟΥ̓ ψγχ8 ποΐ τη ϑϑίηνσ 

ἴῃ 6 ἰ6Π10]6 ΟΡ ἴῃ ροβίθχηϊς ἔμλ65, ἃ5 βοὴ ᾶνα ἱπουρῃϊ. 

ζρ., 6. 9., ἴδε [0118 ηΐ Ρ58 115 οὗ ρσαΐῖβα οὗ [6 ροβίεχ ς οοστη 1. 
-17. ΤΒεγο Ῥεΐπρ Ὧο0 Βασνεϑίβ ἐΐ6 σίογε- πόσος αγὲ ἀϊαρ᾽Δαίοα, ἐμ6 
δαγη5 αγ6 ὅγοζεη ἀσιυπ. ΧὟ  ἀο ποῖ Κπον 8}γΥ ραγςυϊδιβ δρουΐ ἴΠ6 
βίοσθ- δου 568 δηα θδγη8 οἱ [6 δησϊοηΐ [εἐν8, θυϊ ον ἀΘΠΕΥ [ΠΟΥ Το γα 

ποῖ 50114}γ 11} δηὰ Βα ἴο θὲ γεραϊγεά Ἔν εσῪ γεασ. ὙὨΪ8 γϑᾶσ ἴΒοΓα 
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858 Π0 0.86 ἴον (Ώ61η. «δέηοε ἐΐ σογη πα 7αἸ]ο (ἷϊ. σλσιυς μαι) 
εὐἱαὲ ἐμαὶ! τῦὲ ῥμμέ ἐπ ἱπεηιῦῷ ὍὌὨς ἢγβὶ 84] οἵ ν. 17, ἰγδηβϑαϊθά ΌῪ 
ΑΥ., Το δορά (τλδτῷ.: ργαΐμ5) ἐξ γοΐδης ὠμὰεν ἐμοὶ οἷοάς, ὈΥ ἘΝ. 
Τὴ δοθάς γοί (τλατρ.: εἠ γίνει ὠμὰεν ἐμοὶ οἱοάς, 18. ἴῃ. 8}} ρσο Δ Ὀ]Π1Υ 
ΠΟΙΒηρ τοτα ἴδ ἃ οοιτιρὶ ναγίδηϊ οὗ 16 [ΓΟ] οί βοηΐθῃςθ. 

ΤῊ ἤγβί οἰδυϑα οὗ ν. “ὁ εϊοηρσβ στ ν. 17, ἔογ [86 τοδάϊηρ, ζοιυ ἐδ6 
δοαδίς ργοαπ! 18 ἀπε ἴο ἃ ψτοης νοοδ] ἰϑαοη οὗ ἴῃ ἰοχί. (ὦ δι89 
Ῥτοβϑογνοα (Π6 τίρῃιϊ ἰοχί, εὐλαΐ ὁμαἷ τυ ῥμέ ἐπ ἰβοηι 

18-20. ΤΙ αἰΞβίτεββ οἵ [86 οαἰς, οὗ [Π6 5ῆθθρ δηὰ οὗ ἴῃς τὴ] ὰ 
ΔΗΪΓΉ418 8. υἱν αν ἀεβοιθεά.---18. ΑἹνη δεῖν μι πεγάς οἵἉ οαἰὶδ 
εὐαμεν αδοιμ, ῬοΥΡΙ χε ψβοσα ἴο Βπάὰ οοά, δεοαμδε ἐμδν ἤἄαυε πο 
ῥασίμγο. Απὰ ουφη ἐδιε βοοῖς οὗ δσἤξεῤ, Μ ὨΪΟὮ ῥσείοσ ἴῃ 6 αγν ραϑίυγεϑ 
οὗ [η6 βίερρε δηὰ ψϊςοἢ ἀο οί 5:86 848 αυῖςο ΚΙΚ 85 ἴπε6 οδίι]α ΠΟ ἢ 
ὩΘΘα τοὮ, τηοἶϑέ ρδϑίυσοβ, ὄονθη 186 Ὺ σίαρά αἀγπαςί, ῬοΥΒηρς ἢ 

Βυηροῖ.--9. ὕπο Τῆσε, Ο γαλαυεῖ, ἐμδν οὔν, ΔΡ θα] ηρ ἴοσ ΒΕ. 
Ὁπαει γὴν 15 ἴῃ 1468 (αἰ ὙΔΆΜΘὮ σδηηοί ταϑὶβί (818 ὉΠΙνΟΥΒ8] ΟΥΥ 

(Πδἱ ροθ8 ὕΡ ἴο ΗἸπὶ ἔτοτι ταδῃ δηὰ Ὀθδϑί. [118 ποῖ (Π6 ρσορῃεῖ γ8ο 

οὔο5 ἰο δμνϑὶ (931) ΕἰἴΠοῚ θδοδῦβε τονε ἱπογοίο ΟΥ̓ [ῃς6 ἀ5|Γ688. 
οὗ ἴῃς δηΐπλδ]5 οἵ 'ἱῃ ἴῃ 6 Ὡδῖὴθ οὗ ἴΠ6 σογητη 1}, δυς (6 ΔηΠ145 
{πο πβοῖναϑ, 88 ν. 39 οἰ Υ 5Βον8, ο΄. ἃ15ο 7 η. 47: ὅ. ΤΟΥ ΟἿΥ δε- 
οατ56 ἐξ6 ἤγε μας ἀευομγοά ἰδ:6 ῥαπίμγες οἵ ἐδ δίεῤῥε, σμὰ ἰπ6 βαηιό 

μας δωγπΐ αἷΐ ἐμ6 ἰγόες οὐ ἱμὲ βεϊά. Ὑδα ἔσχε δηά ἤδιηβ ἃζὲ τηοϑβὲ 
ῬΙΟΡΔΌΙΪΥ ἴπ6 βοοσοδίης ποδὶ οὗ (86 βυη, ο΄. Ατὰ. γ', δηὰᾷ βίην δῃ 
Δοσοαρϑηγηρ ἀτουρῃί. δία τϊχαί τοραγά ἰμθπὶ 85 δρυγαίνεὶ νυ 
ἀεβοθίην ἴμ6 ἀεναβίδίίοη οαδυβοὰ ὈΥ ἰδ Ἰοςιιί5, οί. χ᾽, 16 1 ψψεσα 
ποῖ ἴοτ ν. ἢ σῃογε (με ἀτγίηῃρ ὑρ οἵ ἴδε τίνοιβ βϑῆονβ ἰμαΐ ἴῃ ἀ6- 
βίγιςὔοη οὗ 81} νερεϊδ οῃ 5 ποΐ ΤΊ ΘΓΕΙΥ ἄπ ἴο ἴῃ ν]βἰΔοη οὗ [86 
Ιοςιι5ἰ8 Ὀαΐ 4150 ἴο ἃ βανοῦα ἀστουρῃῖ. [{}85 οἴΐδη Ὀδθη ποιςεᾶ (Πδὲ 
Ἰοςυϑίβ ἀγα ψοσβί ἰὴ ΥΘΙΥ Ποῖ βυτητηοῖβ. ΤῊ ψοχά {ταηβ᾽δίθα ὈΥῪ 
ΑΥν., ΕΝ. υὐήδονηξδς, τλΘΔ 5 ΓΕΔΠῪ 2.6 δίδρ 6 ψὮοτα ἰῃ6 οδίς δηά 

ΒῆΘΘΡ 8ζὰ ἀγίνθη ἴο ραβίυγο.- -20. Ευεη {16 ιυἱὰ σπίπιαὶς ον αἰομά 
ἴο Τῆιεο, ον ἐμ ομπαμπεῖς οὐ τυαίεῦ αγε ἀγίεα μῤ, ἀνὰ [Π6Ὺ ἀο ποί ΚΟΥ 

ΠοΥ͂ ἴο χυδηςῇ (Ποῖγ [Ὠἰτϑί. [116 1451 οἰδιι56 15 ποῖ 5:1Ρ]Υ ἃ ἀου- 

" ξίοραίς ζαιδοη ἰοομεα,," Βαγε Τοτιυ ἰδῆ, 6 ἀπΐμα, οἷν. 32: “ οὗζοο υεγδ νεαΐον ῥγουενμ:," 

οὔβεῖνες ΡΠ ον, ΗΠ ἐ:. Ναὶ., ΧῚ, 29. “ΤῊΪ γεδσ γ88 τειηειροτοῦ ον (ς Ἰοςιιςὲ 5τδστηδ δηὰ στεδὲ 
ΒυπηπΊοΣ ἢςδι,᾽" Π͵ουκῦιν, Ανγαδία Πεβεγία, Ὁ. 32ς. ΟΑδϑαι. (πἰηΚα ἴπδι πε εἶδυδε ἀφ ἤσνιο κας 
δων αἷξ {πε ἰγεες οἱ ἰδ βεἰά ἰδ Ὀεδὶ εχρίδἰ πεὰ ὉΥ ἐοτεβὶ ἄγεθ, ταὶς ὅγε 80 οἔϊεῃι ἃ οσηδοαυεῶος οὗ 
δ δὐϑεδοίυϊς ἀγουκδξ, 



ρο ΤΟΕΙῚ, 

Ιεὶ οὗ ν. 9 α, τι! ]ς ἢ 18 ττοβὲ ΠΚοὶγ, 1 15 ἃ Κἰηα οὗ τεΐσαΐη, ἀο] ΠΥ 
τεϊοσδηρ, σμάὰ ἐπα ἥγε μας ἀευομγεά {6 ῥαξίμγες οἵ {6 σἰεῤῥε. 

186. Ιῃ 0}}» δηὰ σῦν (ὁ [65 εἴ. δὰ ρεῖβ. ρ'. Αος. ἴο (ἷβ ν. 39 
ψουἹὰ 6 8ῃ δΡΡΟΔ) ἴο (ῃς ὑχίεβϑίβ, ηοὶ ρασί οὗ ἃ ὑσαγεσ.---17. Τῆς βεοοπα 
8416 58. οἰδασ, ΟὨἹΥ σεδὰ ΠΥ Ὼ ἴὸσ ΓΥΏΌ, {μ6 Ὁ 8 ἀυ ἴο ἀϊπίος., ο΄. Ης. 

219, Α4. εκ θησαυρων, 85 ἴξ ’'ὍὉ. [ ἰ8 ῬΑΓΑ]]. ἰο ΔΥΣΝ, δηὰ ἴδιι5 "- εἰσγ- 

ἄοιδες, ργαπαγίες. ΤὨς ἄγϑὶ ὯΔ] 15 νοσυ ἀἰδιςυϊ.. ΟΥ [86 ἔουγ νογάβ [ὅσες 
816 ἀπ. Τὸ μεῖ δ᾽ {Πεῖν τρθδηϊηρ βομοὶδσβ ἢανα ρΌης Ὀδςοῖϊ ἴο (Πεὶγ γτοοῖβ 
δηὰ οοτηρασοά {Βϑυὰ ψ 1} (6 οορπιδῖς ἰδησυαροβ. 003} 885 θεεῃ ςοιηραγοα 
1} Ασ. ᾿αδέδα, ἐο σομίγαοέ (εβρ. ἴδε ἔδςοε), 9 “γοιση, δῃὰ ἴδε πγεδηΐϊην 

σηγίυεϊ ἈΔ5 (ῃ}8 Ὀδεα ἀεγνοα ἔοσ ΟἿΣ Ῥαββαρθ, 50 διποηῦς οἴμεσβ Εν πι., 

ΒυΒΙ, ΒΏΒ. ΟἸδοῖ5 Βανε ἐχρίδἰποά τ ἔσοα ΝΗ; Ασασ. ΦῸΣ, ἰο γοί, Ἡ, 
ΑΕ, ΚΙ, ΑΝ. ΕΝ. Βυϊῖ (δὶ8 ἰ8 βυὐ0]6 ΟὨΪΥ ἱξ δηΐτηδ]5β δ. σοίεστεά ἴο, 

βίποθ σοϊάηρ οὗ νεζείδΌ]ς τηδίϊοσ 18 ηοῖ 8η εἴἶεςί οὗ βενεσγε δπὰ οοπ παρα 
δεαί. Ἐ ἰδῖκος ἰἴ οὗ θεδϑῖβ οὗ Ὀυγάεδη ἰδδὲ χοῖ ἴῃ ᾿δεῖὶσ ἀυηρ, σοι 
ἐγωπὶ ἡμεριόμία ἐπ οἰόγοογα σμο. Βαὶ ({]5 ἱηνοῖνοϑ ἰσδηϑί δου ἴοσ ὥυτῖο 
δηἀ γρὉ ΜΙΝ ἃγὸ ἢοΐ οογίδίη, ΓΥῪΔΟ 18 ὉΒΌΔΙΥ ἀογνοα ἔσοτα γ΄ τ, 
ἐο ἀἱυϊάε, Ξεῥαγαΐα, ἀιὰ οοτηρατοά ψ1 ὅγχ. “γάα᾽, 7εγαάα᾽, ζεγηεῖ, δέν, 
δηὰ (δε 7ενν. Ασασπι. ΝῊΡ εδδίθ, δένυ, διὰ ἴδῃ ἰγϑηβιδῖοα ργαΐμς οὗ 

σεεά, ΒΔ], ΒΏΒ. , σεεᾶς, ΑΝ., ἈΝ. 1 ἢ ]5 15 οοττεςῖ, ἰῆ6 [85]. οὗ ΑΝ. 

ἘΝ. εδ:6 :εεἀς γοὶ 15 ἸγΛροβϑβίθὶς, σἀγέυεϊ που]ὰ Ὀς6 βυϊίΔ0]6. Ἧ ροϊπιοὰ 
ΓΤ» ἡμεριεα (υ. ἐ.). ὈΓΏΡΣ ΘΟμλ65 ἔσο γ' ἢ. 20 διυξε} ατυαγ, 50 

αἷ92ο ΝΗ. Ασ., Ασδϑ)., δηὰ 8 1σαῃϑαιδα εἰἴῃεσ οἱοάς, ΔΕ,., Κὶ., ΑΥ., ΕΝ. 

ΟΥ «δουεὶς, ΒΏΒ., εἰ αἱ. ΤὨς τσβη8]. οἷοάς που] πλαῖτα 8686 Ὀυϊ ἰξ ᾿9 

οἰγτοϊορίοδ!ν ἱπάείςηβι]ς, βίηος ὈΟΙὰ ἴ[Π6 τοοῖ δπὰ (ἢ πουη ἴῃ Ηδοῦ., 
ΝΗ., Ασϑμι., Ασ, πγεϑδῇ 20 σιυδεῤ αὐσαγ, δῃὰ ἴῃς ἱπϑυμηοηϊ 18 ἩὩΙΟἢ 

(8159 18 ἄοπμο, σδουεῖ, 06 οΥἵ ὅγοον», δέσονε, οὐ. ΝΗ. ρυο, Ασϑσῃ, μια - 

εγαζία᾽, Ατ. νεϊῤγαζαίιη. “ΤὨς Ατ᾿ ρι7 ἀοεϑβ ποῖ τβϑϑδηῃ γρίεδα ἐεγγα (Κε.), 
Ὀυϊ (1,Δῃς, Αγαδ. 1,εα., Ὁ. 411), ἐδ τιυαέεγ-τυογ δαπξ οἵ α Ξίγεαηι. ΟἹοάᾶ 

(Εερ. 32)., 10. ΧΧΙ, 42, ΧΧΧΥΊΤΙΙ, 38) νουϊὰ ποῖ Ῥς ἃ ῬγοῦδῦϊἪς ρμεη- 
ΕΓ ἰβαϊΐοη ὄνθη οὗ ἃ νοσὰ 5 χη γὙ]ηρ ῬΤΟΡΕΣΙΥ, "μασϑὸς οὔ δαγ σιυεβὲ 
ατυαγ ὃν α Ξἰγεα»ι᾽" (Ὀτ.) οὗ οὗ 8 νοσὰ ἀεηοίηρς (με ονεσμδηρίης οὐσε 
οὗ ἴδε Ὀοτάεσ οὗ ἃ βίγοδιλ ΟΥὁ δοίϊον τοδὰ. ΤθςἊ ἴσϑηβὶ. σδουεὶς (ΠοεςῚ, 

τουρῇ εἰγιλοϊοσίςδ!}ν σοττοςῖ, πλᾶῖκοβ ΠΟ 56η56: ἐδδ ργαΐης5 ο7 Ξεεὰ Ξἠγίνυεϊ 
ὠμύεν ἐμεὶγ σηουεῖὶς 1] ιεῖϊ. ἐταεηάβ, ἱμεγεΐοσς, ὈσΠΡ Ὧ Υ 5.32 ἐλεὶγ 

εἰοάς, ζ΄. 7Ὁ. 2133 ,838, Δη ἰγαη5]δἴοβ ἐδ σεοᾶς σἀγέυεὶ ὠμᾶεν ἐπεὶν οἱοάς. 
. Ὑ ἰδς τοχὶ 5 ἴο Ὀς ὀπχοηάεά δι 4]} [ἢ15 15 ἰῆς Ὀαβϑῖ διηδοη δέου, Ὀυϊ νυν. ἡ, 

Νόοης οὗ ἴδε τ͵ββ. Κποὺνν ἴῃς τησδηΐης οὗ [815 'πΠ6. Οἱ (δε Βαϑ5ἰ5 οὗ ὥξβν Ὁ 
ἐσκίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν, Μετῖχ εἸπεη δα ΤΥ εν 

ὈΠΡΩΝκ (2) γξῃ, Βυι 1 8 αἰ συ} 1 ἴο δοσουηῖ ἴοΣ ΓΠΓ δηὰ ἴοσ ἴδ ομβδηρδ 

οὗ ὈΠΡ Ὁ ἴο ὈσΝ, ΒΘ βίδα 120 5 Βασάϊν ἴῃς ποσὰ Με. υδηίβ, ἴοσ 
 [ξ ἀο68 ποῖ ἜΧΡΓε58 ἴῃς ἀἰπίτεβ8 οὗ [δ δηΐηγα}5 Ὀδίοσε ἰῃς (επιρὶν ἢ) πιδη- 

εῖ5. ἘΠἸϑενεσε ἴῃς νὉ. 15 υϑεὰ οὗ χαυηθο  η ΟΥ Ῥχουά ῥσγδηοίην. 



Ι 18.20 ΟΙ 

Μοσϑονοσ, ἴῃς δηΐτηδ]8 δὰ ποῖ ἀθδὶὲ ἱ ἢ Ὁ] ν. 15, ἐμεῖς τηθηοη Βόσα 8 
Ῥτχεπιδίυσε. ΤὨϊ5 16}}5 4|90 δραϊηϑὶ Ἦ. Μασί {υ1ὲ8 ἴὸ σηδεῖ ἴπε8ςε οὔ- 
ἡοοοηβ ὈΥ τεϑάϊπα ὈΠΛΌΥῊΝΣ 55 (ΟΥΎ 0) ὈΥΥῚΡ ἡ λ3}η ἐὴ6 πεμίος οἰαπὰ ἀὲδ- 
αρῥοϊμέεα ὃγ ἐδοὶν Ἰπαη ες, αηὰ ΌΥ͂ ̓ ἰσταπβροβίης [8 ἴο (Πε Ὀερίπηΐηρ οὗ 
γ. 8. Βυὶ [δὸς αἰ ΌΪΠΥ οὗ 20 ΤΠ σοσηδίηβ. [115 εαϑὶεσ ἰὸ Ὀεϊΐενο (μα 
(ὦ ἰτδπεϊδίεα ππτ ἔσεεϊυ Ὁ ὀπὶ ἴὩδη ἴο εχρἰδὶπ δοῦν Ὁ» 8 ομδηρεὰ ἴο 
ὨΠΓ, Νον,Κ σθοοηβίγιςι5 ἴ(Βε ἰεχὶ οὗ ὦ Ὀδιῦρι ΓᾺΡ ΠΥ ἈΟΊΌ2}, δηὰ 

δαάορίβ [18 στ [86 βίηρὶε σμδηρε οὗ ΓΥΤῚΡ ΟΥ ὈΝΤῚ ἴοσ πῦρ. Βαυΐ 
ΜὮ16 ταρ ἰς Δ }}} Θαϑίοσ, (ἢ18 ἰεχὶ 15 8190 τ ργοῦαῦϊθ. Ψίδη Η. τεδάϑβ 
ΓΥῊΡ [ῸΣΥ ΟΥ̓ δηά ἰἸδηβ,δῖςβ, 165 “ῥγεϑϑοῖγς᾽ 56 ξομὲ ἐμογασδές 505 ᾿ξ Ὡ7 

ἑνενιομπάϊςος. Βαῖ 8 ἃ ἴσο ἰδαὶ [Π6 τ ΪΏ6- ῬΣα5565 γοί ΟΓΥΓ δέζονρες πιομ4γ.--- 
[15 5 ἴῆς τιοδηΐπρ οὗ 0» ψὩῖοΒ νδὴ Η,.. οπιραγοβ, ἢοΐ 5: ΡΙΥ δεζορηξ 
δοΐ δά ---ἀατίης ἃ δεδϑοὴ οὗ ὑσγοϊσδοιϊεα ἀσουρῃιῦ--- του [815 βύγνον ἴἰ 15 
εἶεὰγ ἴμαὶ ἴδε ἴεχὶ οὗ ν. 179 15 οοστυρῖ, δ ἃ τι οδη 1 5}658 88 ἰϊ βῖιδπά8. Βαϊ 
ἴδε τηδίῖοσ 18 ἢοῖ Βορο 685 θδσδυβα δὴ οἱ βοσῖρε οὐ δὐϊῖοσ δὰ ποϊοεὰ ἱἰ 
δἰβϑο δῃὰ δά ρυὶ ἀἰγεςν αἷζεσ 1 τμ6 οσοττεςὶ ἰοχῖ, Ῥεσ Δ 05 ἔσοχῃ ἃ θεῖε σ 
1Ω35. ΤὨε οΪά ἰεχί, ψ Ὡς ἴῃ ὑἾδοεβ δα Ῥεζοπις ἱΠἸορὶδ]ς δηὰ ψὩΟΒ δὰ 
[δετείοσε Ὀδεη 80 ὑδάϊγ οορὶεά, δε ἰεξξ αἷϑο, 1υ8ὲ 85 ἴῃς βοσῖρε ἴῃ Ηο. 
9} ντοῖς ἄόντῃ 8 ἰοχὶ το Β6 οουἹὰ ποῖ αυΐϊΐα πγαῖκα ουἵ, 89 Ὠς Εἰγαβο 
[6115 08 ᾿ΝῸ ἼΦΝΟ ἂς 1 566, 80 [86 5ο1Πρς ἴῃ 7ο. 17 τοῖς ἀονσα ἴῃς ἰεχὶ 
85 δα οουὰ τηδῖςς ἰΐ ουἵ, σἰῖδουΐϊ, Βούγενοσ, δα ΐης ἸΝῚ ἄν. Απὰ 

ἦιβῖ 848 ἴῃ Ηο. 918 ΔηοΙΠοΣ βοσῖρα ττοῖς αἰσεος νυ δὐΐεσ [ἢ6 Τοττυρὶ Ἰἴη6, 
ΔῸΣ πϑΊΩΨ ὝΧΙ ὈΥΊΟΝ [86 οογγοοῖ ἴοχὲ 1,2 2. ΜΝ ΝΟΥ ὈΥΎΟΝ, 850 ΒΕΓ 
8.30 ὈΛΡ Ὸ ΠΩ ΓΥΤᾺΡ ἩΡῺΣ 15 ἔο]οτεα Ὁγ ἴῃς σοστεςῖ σεδαϊης ΓΥΣΝ ἸῈΦ) 
ὩΥΩΘ 95,2), (Οὐ. Βενεσ, 81... τοῖὶ, ἢ. ὅτ 7. Ν. 179 ηγυκῖ (Βετγείοσε ἠοῖ 

6 οογτοοϊοὰ Ῥυϊ οτηϊ66, ν. 17» οοῃϊδὶη5 ἴῃς οοττος ἴοη.-- ΠΥ) Φ ληνοί 

(Αᾳ., Σ, Θ, θησαυροῦ Με. τεραταὰβ [8.138 ἃ8 ΟΣ γ'η8] -- ΓΛΩΣ, Ὀαΐ ΤΥ 

δ ὈΓείογαϊς. 
18. ΜἘ ΠῸΣΣ ὨΠΝ) ΠῸ ἄσιο ἐδ δεαςῖς ργοαη! ΜΙ ἀϊδεγεηϊ νοςδὶ- 

ἰβαϊοη (ὦ τεβὰβ τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς -α ΠῸΠΔ ΓΓᾺ}) ΠῸ υλαὶ 5 γα} τοῦ 

ρὲ ἐπὶ ἐποηεῦ ἐ. 6.) ἴα ἴῃς βίοσε- βουβ6β, βίηος ἴῃς οοσῇ 888 ἴα], ΤῊΪ8 
Εἰνεβ ἃ ΝΟΣῪ 58 (158. ΟΥΎ σοπο] βίο ἴο ν. 17 δηὰ 158 τηοβί ᾿ἰϊκεῖὶγ [Ὡς οοττεςοῖ 
τεδαϊΐης, 5ο Με., νε., 6, αἱ. κ 'ψὰ8 βοιῃθσηοβ τις η, Βουηθ τ Π165 ἠοῖ, 

Βεσο ἰΐ 858 ὙΤΟΠΡΙΥ ττ ἴδ ὈΥ ἃ 5οσῖρε στὸ ᾿[Ββουρθῖ ᾿ξ νγῶ5 πγ)ν). Βαϊ 
10,15 ὩΟΝΟΣ ΟΟΟΌΪΒ Εἰ ΠΟΣῈ 1 δηΐτηδὶβ, δηἃ ἰδουσῇ 1 οδπποῖ Ὀς τα- 

ξατάεα 85 δἢ ἱπῃροβϑβίθὶ]ς σεδαϊηρ, (6 15 τοσε ὑσοῦρδῦϊθ. "Ὁ 5Ξ- σέποσ' -τ-ϑ3) 

ΝῚ. ἔσοτω Ἴ)2, ο΄. ἘΧ. 148 Ώεσα 15Γ86] υδηο.5 δἰ τα] 655}7 δθουϊ, Βοσο ἴἰ 15 
ἴῃς οδίς ἰδὲ ἀο ποῖ Κποὺν σβεσε ἴο ἀπά ρβϑίυγε. ὦ ἔκλαυσαν -- 423. 

Με. δάορίβ [815, Ὀυὶ ἴῃς τυεεῤίηρ! οὗ ΔΏΪΓΩΔ]58 15 στοίεβαυς, δΔηἃ οζοῦσβ Ὠο- 
Ὦετς ἴῃ ΟἿ. ΤὍδςε ἰγδηβίδίοσ οὗ ἴἢς δοσεξαῤγοῤῥείοη ἀϊὰ ποῖ τϑοοζ- 

ηἶδε Ἴ12 ἰῃ ΜΙ. γι εἰἴδεσ, Ὀσ3 κλαυθμοὶ αὐτῶν. Ἐχ. 14) 18. 224 Ἐπῖ. 
318 86 ΟΟΙΤΕΟΙΥ ἰταηβἰδίοαὰ ᾿γ ὦ. δϑίεν. οὔ. ὉΠ ΠΡ ΤΝ 32 85 ἃ ὑσοβαὶς 
8΄ο55.--ἸὉΦῈ) ΝῚ. ΟἿΪΥ Βεσα, νὉ. πενὸσ εἰβενβοσα υϑεα οὗ δηϊπιαὶ8. 1 
οσίᾳ. 'ἴὲ νου]ὰ πιεϑὴ δ 76 ῥερὲςηιόη (ἃ5 ἃ σοηδεαῦεηςς οὗ ρη}}}), Οο- 
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ΤΏΔη: δῆδοον ᾿θδεη. Βαϊ (ὦ ἠφανίσθησαν, Ὁ Ἢ ἀἐτρῥεγίογμηἑ τεδὰ 190) 
αγέ "παάξς ἀδεοία!ς οΥ ςἰαπά αρ᾿αΞὶ (σ΄. ο. 5: ΑΙ! Ἰοσν", (δ νοῦ", α]ϑὸ Ηο. 

10 141; ὦ. 8150 ἼΓΟΝ) δηὰ ἅπ}) δῦονθο). Ὑδβουρῇ ὈὸΨ᾽ 5 εἰβετβεσε ποῖ 

υδεὰ οὗ δηΐτη41}5, [ἢ]5 15 αν ἀθηιν [Π6 οοττοςς τεδαϊηρ. 80 8]5ο Με. Ἶνε., 

Μαγσίῇ, εἰ αἱ. ΤῊ 1.8. 4" 'ἰ 18 υδεὰ οὗ πιδῃ γγῶο δᾶνς ποίϊμιηρ ἴο 6δῖ, μετε 

οὗ δηΐτλα]9. [15 τισδηΐηρ 18 (Βεγείοσε υἹ ΓΙΌ Δ} τα ἐογν αγε 7απδλξα οἱ 

εν “ἸΏ Ὠυηροῦ δηὰ (Πϊγϑῖ, ο΄. α]ϑὸ ΕΖ. 417. δῖαν. δα ἂς νΌ73.---19., 

ἘΝ 18. ποῖ σοχτοςῖ, ἔοσ ἰΐ 15 ποῖ ἴδε Ρσορβεῖ θυϊ [8ὲ δη1πι8}5 ἴῃδί οὐ Ὁ 

ὙΔΌΜΘΙ, 88 [86 ῬᾶΓΣᾺ]}. ἴῃ ν. 39 βῃουβ, ζύ. 8150 Ϊοῃ. 37: ὁ. Αττῶ. 115. 
(ΕΡ.) βοήσονται, ϑὲῖεν. ἸΚῪ, σοΙίδ Ἷ οοττεςῖ. Ὦυ. καρ. Ν. 19βα -- 

Υ. 0β ΠῊΝ) ΡΪ. οϑίτ. οὗ δ) 858 5.2], τὺ ΖΡ. 25; Ἡ ὙΤΟΙΣΙΥ 52 εοίοςσα 
85 ἰξ ἔσοτῃι δΝ). “2 1ο σδουϊ τί. 8150 253, στ ασί. σν9,--20, ΓΙΌΣ 
(δουρῃ ἴῃς Ὁ]. 18 ποῖ ἱτηροβϑιδὶς, (68. δ 16 Ὰ 1ζ 8 ὈδΓΟΣ ἴο τεϑδὰ ἴδε 
82. ΓΕΠΣ, ΟΥ ὩΡᾺ ἴοσ οὐ, 253 ἕδνουτβ ἴδ ἰδίϊοτ.-- Ὁ ΟὨΪΥ Βετα δηά 

σΐςος ἴῃ Κ᾽ 421 ψΒοτο ἱΐ 15 υβεὰ οὗ ἴῃς Ηἰηά δηὰ οὗ ἴπ6 δου]. ΘΟ ἀνέβλεψαν, 

Α4. ἐπρασιώθη, Ἐ φιιασὶ ἀγεα εἰδέδη5 ἐρεῦγεηι σε ῥεχεγμν, [Ὠ15 15 ἰητεπάεὰ 
85 ἴῃς ἴτδηβὶ. οὗ ὩΣ Γ ἴῃ δοοοσάδηςσς πὰ Α4.; 7οσ. ἐχρ δὶη8 δος ἐμὴν 
ὠπὸ υεγῦο εἰρηέβοα! Ασμέϊα ἀΐδοεης, ἐπρασιώθη. ΤΏ νῦΌ. 885 υ508}}γ θδεη 
οοπηεοίοα ἡ )Ψ, ἔσομι Ὡ]Ο ἢ ΠΥ, φαγάξη ἐἜγγαοε Οὐ δεά, 18 ἀετινεά, 

δηὰ ἰξ Ββα8 Ὀδδὴ οομηρασοὰ 8} ἴῃς ΑΥ. δηὰ ΕτΏ. τοοῖ ΣΨ 0 αξοεμᾶ, 

δηὰ [δὴ Ὀόδη δχρίδίηςα 85 --ὶ ἴο δεςεπά (ἢ Ἰοησίης δηὰ ἀδεῖσο) -α 
ἐο ἰοπρ 70γ, (ὦ ἐπιποθεῖ, Ἢ ἀεείάεγαί ἡ 421, ὁ ῥαπ, ΑΝ. ἘΝ. Βυιϊι 

σπου] ὰ 5θοτὴ 85 10 (ἢ]9 Ὁ δα ποιῃίηρ Ὁ ἀο 1 ΠΥ Ψ, δηὰ [ἴῃς σπησδηΐησ 

δἰνοη ἴο ἰξ Ὁγ 39, [Ὡς ἘΔΡΌΡΪ5, Ταῖῃεγ, ( Α]., εἰ αἷ., ο ΟΥ̓ ΟΥ ΟΥγ αἱομὰ ἰ5 

ΤΌ ἢ τότε δ της ὈΟΪῈ Βεσε δηὰ ἴῃ Κ᾽ 42:, οἵ. αἴϑο ἡ σοφ. Ἑπγ., Ῥϑξαὶν»- 

ἐπ, αὐ 42,, ςοπηοςβ 1 τι Ασ. 'αξζα, ἰο ογγ αἰομά.---ἴτῖῦ ΓΙῸΣ ἐξ υυἱὰ 
απΐνιαὶς, ζ΄. τ 5. 17, εἰβενσβετα πη ΓΠ.-- σα. ΔΡΡΟΑΓΙΒ ἴο οί ὙὍκ, 
Ὀυὶ (δς ΡΑΓΔ]]. ἰῃ ν. 195 δυριιδ5 Το σ 18 Ψε ΠΌΣΏΘΏ655.----᾽ Ὁ ὍΝ αἷἶϑο Κ 421, 

(4 ἀφέσεις ὑδάτων. Αςς. Ὁ 1 εἰβοιδηη 1Π15 τγδὲ58 ἴῃ ἰδο 1.08] [ΕΤΤΩ ἴοσ 

ἱττὶσαῦοη- ςἢ68 ἴῃ ΕαΥρὶ ἴῃ ἴῃς Ριοϊεγηδὶς δηὰ Εοσαδῃ μεσ οὐϑ.--ν..390β 
-ἰν, ᾿θ0α͵ (255. 110. 118. 186. Μ0 Ογη, ἱξ, ΣΙΡΒΕΥ, ἔοσ ἰΐ 15 ΟἿΪΥ ἃ ἀουδ]εῖ, ϑίον., 

ο΄. ας., Μασῇ. 

ΤΗ͂Ε ΙΝΝΑΘΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΤΟΟΌΒΘΤ ΑΕΜΥ («2.:. 

Τῆς αὐάγεε5 ῥίαςες μα ἡ ἐδ ηἶάδὲ οὗὨ ἐδ6 ἐχοὶ θη} οὐεν ἐδ 
αῤῥγοαεῖ οὐ ἐδα ἰοομδί σαγηι. Τῆς αἷαγη- πον 15 ἰ0 δὲ σομμάεά 
οπ {μα ἐδηιρἷε ᾿δ ἰο τυαγη ἰμ6 ῥεοῤίθ οὐὗἩ {Π:|6 ὡηηιήμεμξ ἀαηρεν, υ. δ, 
Αἰγοαάγν α κμρὲ αν} οἵὨ ἰοσμδίς, ἐμὲ κε οὐ ιυὐοῖ πα 5 πξυεν δεοη 

δέος, μας δοιὰ οε {6 νιομπίαΐη5, υ. 2580 ασμάᾶ ἠας δεριη {5 ἀ6- 
δίγμοίτυε τοογᾷ, τολϊοῖ ἰδ 50 σιομὶ ἐπα! 1, ἰοοΐξ α5 ἡ α ἤγε παὰ 5ιοερῇ 
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ΟὐοΥ ἐδε σον πτοπογευεν ἐδδν παῦε δεν, Ὁ. ἢ. γέ υϊαΐν, οεἱ ἀφ- 
φογέδες ἰμ6 ἀῤῥεαγαπος οἵἩ ἐδ:6 ἰοομδὶ αγηῖν ἀπά ἐξ «ῥεεά, υ. ", ἐδ: 6 
ποῖσε ἐξ τιαξες τοῆδη ἐξ τιαγοΐος αμὰ τοΐδη ἐξ ζογαρες, τ. ὅδ, ἐς τοεῖ]- 
ογάεγεά απ ἱγγεσιοιδίς αάναποε, υυ. Ὁ. 1.8. απὰ ὡς αἰασξ πον 
ἐλιε οεὐέγ, ν.ὃ. Τῆοη αὐίον ἐμῆς ργαῤλῥῖο απὰ γαῤῥά ἀεεογέῤον ἦς 
οαἰϊς ἰο γερεπίαμοα; ευέη ποῖῦ ἐξ ἐς ποὲ ἰθ0 ἰαΐς ἰο ἱγερίογε Υ αλπιυελ 
ον γιόῦον 707 Ηδ ἐξ ργασίομς απά ηιαγ γοί δὲ ῥγευαϊεαὦ μῤοπ ἰο 
ἰσαυε ἐπομγἧ αἱ ἰφαεί 707 1:6 ἀαἦγν Ξαογίβοες, νυ. 
Το ἱπιοτροϊδίοσς μδα ἐχρ᾽ αἰημθα (86 Ἰοσυβι5 ἰῃ 1τἶὖ 85 [ῃ6 νδηρσυατγὰ 

οἵ [ῃ6 ἀδΥ οὗ Υ̓δν ἢ τ Ποβ6 ΔΡΡτοδοῦ ΠΟῪ Βοσαϊ θά. [ἢ {Π15 δά- 
ἄτεββ, δ΄ δ, ῃἢ6 885 ἀραίῃ ἰηβεγίθα βενεσαὶ νϑῦβεβ ([Ὁ- 35.. δ. 10. 11) 
ΜΉΘ οοηηροῖ ἴδ Ἰοσυβὶ ρίασις τὴ [86 ἄδν οἱ ὙδῆνεἢΒ. 866 
Ῥ. 50. 

ΤὨο ἴνο δά άγθββαβ, τὉ δ δηά χ᾽ “ἢ, ἀγα σοτηρ]οίο ἴῃ ἐπομγβοῖνεβϑ δηά 
ἱηάἀοροηάοηϊ οὗ ἐδ οἢ οἴμογ; δηὰ 1 18 οοσίδίη ἰδὲ [6 ψεγὰ ποῖ ἀ6- 

᾿Ἰἱνεγοά αἱ [6 58π|6 σηθ. ἴῃ Ἂοἢ. τ [δ Ἰοςσυϑίβ δα Δ γοδαν ΟΟΠΊ6, 
ΒΎΆΙΤΩ Δίζεσ βναστα, δηά ἴῃ6 4518 οὗ [86 ἀρΡθδὶ ἰο Ὑδινοῇ 15 (ἢ 6 

δυν] σομαϊὔοῃ οὗ (6 ΘΟ ΠΕΓΥ ἀπὰς ἴο (δα Ἰοοιι5ῖ5 δηὰ (86 ἀγουρῃί. 
ΓΒ. 2 Ὀγεβϑϑηίβ ἃ αἰ ἔδγεηΐ ρῃδ96 οἵ (86 ρασιιθ. Τα ἀσουρλί ἰ8 ποῖ 
τηθηςοηςεά, Ρυΐ ἴῃ6 Ἰοσυί5 αἴ δαάνδποίηρ δηα ἤδανε Ῥεσυη ἐπεὶγ 
ἀεδίσιςνα στοῦ, αυῖο ΚΙ τοάυοίην (μ6 ἔπ Ὁ} Ἰαμάβοδρα ἴο ἃ 
ἀεϑβοϊδίθ ψ] ἄθσγηθθθ. [{ρΡροαΓγβ (ἢ π15 ἴο Βανα Ὀεεη ἴΠ6 βΒγϑί 5 τα 
οὗ (ἢ 5ενεγαὶ (μδὲ ϑιιςοςοθάθα θδο οἴβδοσ. Τὰ νἱβἰδίίοῃῃ 56 6118 
ἴο 7οοἱ Δ] οροῖμογ υηρτοοδάςδηϊθα δηά ἢ (8|κ68 ραᾳΐηβϑ ἴο ἀδβοῦῖδ 
(Ὡς Δρρδάγδῃσδ δηά (ἢ σηγοὶ οὗ (15 βίγδῃρ6 ΔΙΤΩΥ ἰη ἀεἰ841}. Τῆδ 
ΒΤ ΠΟΙ ἀσβοῦθεα οδηηοί δᾶνα οομα δίζοσ ἔπε βυδοη δὰ 

Ὀεοοσδ 845 ἀορίὶοἰθα ἴῃ οἢ. 1. [Ιῃ νἱεῖν οἱ [15 1158 πγοϑί γεαϑοηδ 0 ]6 
ἴο 866 ἴῃ ν. "Ὁ δὴ Ἵχργαβϑϑίοῃ οὗ ἴῃ ἤορε 1μαΐ Ὁ. Ὑ δῆτε 5 ρτδοίουβ 
ἰη ον ἤοη ΘΠΟΌΡὮ ΤΑΥ͂ γοεῖ Ὀ6 ἰοἵΐ ἕο [6 αἰὲν βδοσῆοθβ τ ῇοϑα 

ῬοΠοχτήδηςα [06] 5665 [Ὠγεδίθηθα, ψὮ1]6 ἴῃ οἢ. τ (ΠΟῪ δὰ δἰγεδαν 

Ῥδδθη βυβρεηἀθα, Ιη ροϊηΐϊ οἱ {π)Ὲὰ 2 τὰβ ἰῃεγείοσε ἀεἰϊνεγοὰ 
ΘΑΙΐου ἰμδη ττ Ὁ, νυΐ ψ ΒοῖδΒοῖ 70 οὶ Εἰτηβοὶ Οὐ δὴ δαϊΐοσ 18 τθβροῃϑὶ- 
016 ἴοσ {π6 ὑσεϑεηΐ διτδηρεπγχθηΐ σδηηοί δ6 ἀεοϊἀε. ῬοΒβ510}]γ (6 
στοὴρ ἰπἰετρσείδοη οὗ δ᾽ 7 85 ρατγί οἱ ἴ86 δἀάγεββ οἱ δ" μδά 
βοιηδίίηρ ἰο ἀο ἢ 1ἰ, 566 οἡ δ 7. ΎὙΒΟΓα οδῃ, Βονγανοσ, Ὀ6 0 
αυσδύοη (πὶ ἔσοτη ἃ ΡῬυγοὶν ΠΠΘΓΑΥῪ Ροΐηΐ οὗ ΥἹΟῪ Οὗ. ΟΣ 56Γν 68 88 
ἃ δεῖς ᾿πιγοάυςάοῃ ἰἢδΔη οὗ. 2. 
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ΝΑΕΚΝΙΝΟῸ ΟΕ ΑΝ ὑΝΡΑΞΒΑΙΙΕΙΕ. ΤΟΟῦΞΘΤ'᾽ ΓΝνΑ- 

510Ν ΑΝῸ ΙΤΘ ΒΑΝΑΟῈΕΒ (ι΄ ἢ. 

1. ΒΙον ἴδ6 ΒοΙΏ ἴῃ Ζίοῃ, 

δουπα 186 δἰαττη οὔ ΜΎ Βοῖὶγ τηουηϊδίη! 
Ιὶ 411 εδο ἱῃ ΒΔ Όϊ δηῖβ οὗ ἴδε ἰδηὰ ἰσοτ ]εῖ 

[ον ἐμὲ ἀκ οἵΓἩἯ Υ αἰιυεΐ σοπεές, 707 ἐὲ ἐξ πϑάγ, 
8. Α ἀδσν οἵ ἀαγῆπεες απὰ ρίοον, 

Α ἀαγ ο΄ εἰομᾶς απὰ ἀδεῤ ἀσγάηεςς," ; 

ἘΣ ὈΪδοῖς οἱ ἴδ τιουηῖϊδὶῃβ 8 δοδιίίοσοα 

ἃ στεδὶ δηὰ ρονοσγίῃ! ρεορίο. 
115 πκὸ μας ποῖ Ὀδϑη ἔγοῃχ οὗ οἷά, 

ΠΟΙ 58}8}} Ὀς δραίΐῃ δίϊοσ ἱ{ξ, 

ἘΡῚ γεδβ οἱ βεῃογδίίοῃ ρου σεηοσαίίου. 

8. Βοίοτε ἴἢδπὶ ἰδ ἄσε ἀονουτσα, 

δηὰ Ὀεμίηα (δηλ Ὀυττια ἃ Βδπιεὶ 
1{κὸ (δὲ χαγάεδη οὗ Εάδεη ἰ5 {πε ἰδηὰ Ῥεΐοσε ποτ, 

Ὀμὶ ἃ ἀεβοίδις ἀδβεσὶ Ὀεῃϊη τΠοπὶ, 
Απὰ ποιπίπρ τἩβδίευεσ Ἔϑοδρεβ ἴὨδτη] 

ἘΟυΣ 5ἴγ8., οὗ νϊςἢ τς βεςοηὰ 8 δὴ ἰηϑογίίοῃ, (1) οοπϑίβίβ οὗ ἃ βοχδιηδίοσς ἢ ἃ 

(τἰπιοῖεσ, (2) οὗ ἃ ἰΥηδῖοσ Ὁ ἃ Βεχαπιεῖεσ (οσ ἰξ τεδαὰ πλοσὲ σα ρίαν ἃ ἰεἰσασωσείε), 
(3) δπὰ (4) οὗ ἵνο Βεχδπηείεσ [0] σε ὉΥ ἃ ἰσίπηεῖεσ, ες. ΤὩς {τἰπχεῖες ἰπ (3) 
δΔηα (4) ΔΥ ὃς δεοοηάδγυ. 

1-2. Οηδ βοπιείπηθ5 85 [6 166] 1πηρ [μαι 706] 85 ἃ ὑτίοϑί, ἴοσ 
ἢ]15 ἰηΐογαϑῖ ἰῃ [86 Ὀγίθϑίβ δηα ἴῃ [86 ἰΘτρ 6 βοσνὶοοβ 145 ΘΓ ρτοδί. 

Βυΐ {πέτα ἰ8 ποίβίης ἴο ρσονὲε (Ϊ5.--. Αγαΐῃ ἢς δάάγεββος (ἢς 
Ργοϑίβ, (που 6 ἀο65 ποῖ τηδηοῃ [Π6πὶ ὈΥ ΠᾶΙη6, δομημ ἐδ ΛονῊ 
πη Ζίομ, σμάᾶ ρῖνε ἰδ αἴαγηι ἵη ΜγῪ ποὶγ πιομραὶθ! Ἐτοτὰ (δ6 

δεῖρῃί οἱ (86 ἰΘΙΏΡ]6 Ὁ} (Π6 Δ΄αστη 15 ἰο θ6 βϑουηάεά, ὈΥ [ἢ Ὀ]Αϑί 

οἱ ([ῃ6. Βοτῃ δηᾶ ρου ΔΡ085 8150 ΌὈΥ ϑῃουθηρ, 50 {παὶ 76 γι βαίεα δηὰ 

[86 βυστουπαϊηρσ Ρᾶγίβϑ ΠΥ Ὀ6 ψαγηδα οἱ ἴῃ ἱπροπαϊηρ ἀδηροσ. 

115 ποΐ ΠΘΟΘΒΒΘΔΓΥ͂ ἴο ΒΌΡΡΟοΞΕ [δαί [ῃ6 ρδορὶς νῆο εχ ἴο Ὀ6 νάγηδα 

᾿ϊνθα 411 ἰπ 76 Ὑ15816Π| ΟΥ 80 Πεᾶσ Ὀγ (Πδί ἔπεγ οοὐ]ά 4}} Πεᾶγ ἰδὲ 
βουηά οἱ [88 Δ᾽αττη-βοτγῃ, ἴου [86 5'ριι8] ννὰβ ἀου 1655 Ραββα το τὶ 

Ρἶδςς ἴο ρῥΐᾶςος, θερίπηΐϊηρ οἡ (ῃς ἰερὶς ἢ}. ΟΥὨ οουγβα, 1 ἰ5 ΟὨΪΥ͂ 

ἴῃ Ιαῃά οὗ ὙΔηπ ἢ {Πδἱ 15 ἴο Ὀ6 [5 ψατηοἃ. ὍὨδ ἱπον δ ]6 τε- 
5}}} οὗ ([Π6 δἰ αιτὴ 15 Ἐχργεϑϑεα ἤεσα ὈΥ ἃ ζυσίθοσ ᾿υϑϑῖνο, ἰοέ αἱΐ ἐμὲ 

ἐπ μαδίαης οἹ ἐδ ἰαμά ἱγοηιδίε! (Ο΄. Ατὰ. 3", 5λαὶ μὲ αἰαγηι- κογη δὲ 
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δομμεα ἱπ α οἷν απὰ {1:6 ῥέοῤία ποί δὲ αἱγαϊάῦ)ἢ ΤὨΘ ρϑορῖὶς νου 
Ὁ50ΔΠγ βοοῖ ἰο ἰῃς ἑοτεΠοὰ οἰξα5, Ποσα }Θγιβδί οι, ο΄. [6. 617, ἰο 65- 

ΟΔΡ6 ἰδς ἐμτεαίθεηοα ἄδηρεσ. ΤὨδ Γαδϑοὴ ἴοσ Ἵδ Πρ [μ6πὶ ἰοχοῖθεΣ 

ἴο 7Θγυβδ] θη ἰ8 ποί βἰδίθά, θὰϊ ἱΐ 15 οἰθασ ἔγοιῃ δ Ζ- τ, ΤὨΘ 
ΔΙ στη- Πότ, δηδῥῤἠᾶγ, 85 ἴῃ σιγνεα ΠΟΙ) οὗ ἃ ΟΟΥ ΟΥ ΓΔ. 566 ἃ5 

ἃ Ταυϑῖοδ] ἰηδίσασηθηί. ΤὨδ Ρτόρῃδί ϑρεᾶκϑ (ἢ15 βι Οἢ 5 ἴῃ (ἢ 6 

Ὠδηγ6 οὗ ὙΔην ἢ, ἰοῦ ἢ 58γ5 ἐπ 10.) μοῖὶγ πιομηαΐμ. "ΓῊΪ5 ἰ5 ἃ 5 158 
ἱπάϊοδείοη οἵ ([Π6 Βδοοπ δι οδαγδοίοσ οὗ ν. ᾽Ῥ. 255, ψἤογε ὙΔΗ ἢ 15 
τοίοσγεά (Ὁ ἴῃ [86 24 Ρεῖβ. ΕῸΣ οἴδοσ διριυπιθηΐβ 566 ἢ. σο. ΤὴΘ 

ἱπίοροϊδίοσ ρὶνεβ ἴῃ 6 Δρρσοδοῇ οἵ (ῃς ἀδγ οἱ Υδῃνθῇ 85 [ῃ6 γθᾶβοῇ 

ἴογ ϑουηάϊηρ [86 4ἰαστὴ δηὰ ἴοσ ἴῃς ἴδδζ οἵ (ἢ Ρβθορίε, γον {16 ἀν οὗ 

γαλιυοῖι ΠΟΠΊ65, 707 ἐ! ἰδ πεαῦ!] ΟἹ. τ “3. Ἠδς οοπέπυεβ ἢ ἃ 

᾿ϊΐογαὶ χυοίδιίοῃ ἔτομι ΖΡ. 1᾿5.--2ῶ. Α. αν οἵ ἀαγᾷποε5 ἀπά ρίοοηι, 
α Ἃαν οἵ εἰομάς απὰ ἀφε} ἀαγκηέδς, οἷ. ἴοτ ἴῃς ἰαξοῦ ρασγί αἰϑὸ ΕΖ. 

4412, ὙΠ ἰδ 5 [26 Ρσορμεδίίς σοποορίίοῃ οἱ ἴῃς ἀδγν οὗ ΥΔην ἢ, οὐ. 
Αι. οἷ ῬΑσκης685 δηὰ ρίοομη τὸ πσυγαῖϊνα ἴοι ἀϊβαϑίεσ δῃηὰ ἀθ- 
βραῖσ. [ἢ ΖῥὈ". τ [86 Ρῆγαϑαβ ῃδὰ ποίῃίηρ ἴο ἀο ψ τ ἰἸοσυδί8. Απά 
᾿παἀθοά (6 [ΕΙΤῺ5 ἃ.ὸ ἴοο 5: οὴρ ἴοσ 4 ἰοσυκὶ ναι. ΟὈϑδγνοῖβ 

βρθδῖκ ἰσοαῦθηιν οὗ ἴῃς ΘΟ ρ56- Κα δι άϊηρ οἱ [86 συ ΟΥ̓ ἃ Ἰοσιυιϑῖ 
β ΓΤ, Ὀαΐ ΠΘΝΘΙ ἰῃ (18 Ἔχαρσροζγαῖεα ΤΩΔΉΠΟΥ οἱ [ΠΟΙ ἀκ 658. 
1{ πορά πδνογίῃ6 655 τοί θ6 ἀδηϊδά (Πδί (6 ἱπίεγροϊδίου σδῪ ἤανα 

υϑεα (πΠ656 Ραγ οὐ γ ρῆταϑοβ θδοδυδα “ἃ ἤίρῃϊΐ οἵ Ἰοςσιιβῖβ, 45 ἰξ δρ- 

ΡῬτοδοῆθϑ, ργοβθηῖβ (6 ἀρρϑάσγδηςα οἵ ἃ δ᾽δοκ εἰουά, γῇ] οἢ, 85 1ΐ 

Ρ83568, Οὔβουγοϑ [(ἢ6 5}η, δηα δνθῇ ϑοϊῃ 265 ἀδκοηβ ἰῃ6 ΜΜΏΟ]6 

δκγ" (Ὁγ.). Βαι [815 δἰοῃς ἀο68 ποΐ Ἔχρ δίῃ [ῃ6 υ86 οὗἩ [Π656 5ίΓοη 
ἴοσ5. ΤΏ νυ τοῦ ἰοοὶς ΒΘ τὴ ἔγοσῃ (ἢ 6 ΡσορΒεῦς νοοδῦυϊασν. ὕη- 
ἰοσττυηδίεϊγ, Ὀν ἰηϑογίίηρ ῃἷ5 ἱπίεγροϊδίίοη δἱ 7υϑὲ (8ϊ5 ροίῃΐ δ ἢ858 

ογεδίθα (Π6 ἱπηργεβϑίοῃ, 85 1 6 ἸΔἀδηπεα (86 ἀδγΥ οὗ (ἢ Ιοουβίϑ 

ψ 1 της ἀδγ οἱ Υδανεῆ, νὨϊοἢ ἢδ οἰδαυν ἀο65 ποῖ δοοοσγαάϊΐηρ ἰο τἾδ. 
- [οεἱ (δουρῃςξ οὨἱγ οἱ (6 Ἰοςυϑῖ5 δηά ηοὶ οὗ (6 ἀδγ οἱ Υδῇνθῃ 

8Δη4 ἢς πχοδηΐ ἴο ΑΙ (ἢ 6 ΡΘΟρΡΪς οὗ (Π6 δΔρρτοδοὴ οἱ {μεῖσ ἰθγγῖ ]6 

ΔΙΤΩΥ, ας δίασκηεδεο, ἀαγᾷηέξδς, α ργεαΐ απ ῥοιυεγζμί παϊίοη ἐ5 δ ῤγεαά 

ομέ οπ ἐ᾿ιε νιομπίαϊι5. ΤΉΏΘΥ ἃ 50 ΠυΓΊ ΤΟΙ (ἢδι [Π6 πιοιηἰδ] 5 ΔΓΘ 

δΙ4οκ σι ἔμεα. [ἢ Εχ. το" [ΠΟγ6 ΕΓ 50 τηδην “δὲ (6 ἰαηά 
ψγ)85 ἀδΙκοη 6 85 ἴΠ6Ὺ σονοτοα (ῃἢς ίαςς οὗ (ἢ6 ψΠο]Ὲ ἰαπά. Οὐ. 

ὙΤΒοπιδοη, Τὴξ ζαμά ἀπ ἰμ6 Βοοΐ, Ὁ. 4τ6 7., “Τῆς ΝΠΟ]6 ἕαςε οὗ 86 

πιουπίαίη [ΠΕ Ὀᾶποη] να5 ὈΙδοῖ ἢ {Πεπὶ." ΤῊ ροίΐηί ἐπηρμαϑἰβοά 



οό 7ΟΕΙῚ, 

ΠΕΙΕ 15 [ἢ στοδί τυ Π ὰ46. ΤῊ 5 ΒΘ ΠΏ ἃ γτυοἢ Ὀοίίεγ τοδ ϊηρσ ἢ 
[86 γᾶ η8]. ας ἀστι ῤγεαά οη ἐξέ η»ιομμίατης, [Ὡουρἢ 186 ἀοϑου ΡΟΣ Κ 
ΒΥ ἰτάνο]]εγβ οὗ [ῃς 5] ηῖηρ γε ον Ὀσὶσῃίηε55 οδυϑοὰ Ὀγ [6 τεῆφο- 
ἤοη οἱ ἴδ ταγβ οὗ (ῃ6 δι οἡ (86 ψῖηρ5 οἱ [6 Ἰοςυίβ ανε οἴξδῃ 
Ρεθη δάάυςεα ἴογ [86 116 Κϑῆθβ8 οἱ (15 σοτωραγίϑοη. Οάϑιω., 
6. ξ., 54Υ8, Ῥ. 404, “Νο οἠς Μῷο ἢ45 56 ἃ οἱοιιὰ οἱ Ἰοςιι5ῖ5 οδῃ 
αυεβέίοη [Βς το] 5π| Ἔνθη οὗ [85 ρἱοίυγε: ἴῃς ἤθᾶνυ ρίοοπι οὗ ἴδ 
᾿πηΠ) ΘΑΘΌΓΑΡΪΕ π|85858 οὗ ἴμοτη, βῃοϊ ΌΥ ψίθδπι5 οἱ ᾿ΐρῃϊ στ Βοῖε ἃ ἴεν 
οὗ (6 51} 8 ἱαρτϑοηθα θθδπη5 ᾶνα ὑσόκθη ἰὨσου ρΡἢ ΟΥ Δοῖοββ ἰ86 

βίοττῃ οἱ ἰυϑίτουβ ψίηρ9. ΤῊ]5 15 πκὸ ἄν Ὀοδίοη ἀόνῃ οἡ {πὸ 

8111-(ορ8, δπὰ ογιυββεά ὈῪ το Πρ τη45565 οἱ οἱου ἰῃ σομβρίσγαου ἴὸ 

Ῥτοίοηχ [86 πἰγῃι." Βυΐῖ (Π15 15 ἃ ἀδβουρὕοη οὗ ἃ Ηγίηρ Ἰοςυπὲ 
ΒΆΔΙΤΩ, ὨΘΙΘ [ΠΟῪ 8ῖ6 οἡ ἴπῃ6 στουῃά, οὐ ἰδ τηοιῃηΐδίη5, 566 

αἰ3ο ν. 5. Οη Με πιομπίαΐπς ἀδῆποβ [ἢ ρίδοα ῃοσα (ἢ Ἰοςσυιδῖ5 ἀΓ6 

βρτοδὰ ουξ, ηοῖ ψῃοτα ἴΠ6 ἄδνγῃ ἰ5. [{ 5 βυοἢ δὴ δυίυ] σύγάττη δα 
1848 πο ρᾶσαδὶ οὶ ἴῃ Ὠἰβίοσυ, ζ΄. τῦ. ἦ, ἐμ {ἶξε οἵ ἐϊ κας πευεν ὅδε δε- 
ογο, μπορ 5σγαἱΐ δὲ σμν πιογὲ αἰεγιυαγά (Ἰἰϊ. αὔίεν ἐδ) αἱ ἰπγομρῖ (ἰξ. 10) 

1:6 γεαῦς οἵ ξεποεγαίίοη αὐεν (Ἰἰϊ. απ) ρεπεγαίίοη. ΤῊΣ Ρδγα]]εὶ ἰο 
[Π6 ἄγϑὶ ραγί οἱ [85 ἰῃ Εχ. το" βῇονβ [ῃδἰ (Π]5 15 ΤΏ ΓΟΙῪ ἃ βίγοηνς 
8 Πα σΟΠΊΠΊΟἢ ὙΑΥ͂ οὗ ΕΧργεβϑίηρ (6 Ἔχ ΊΓΔΟΓΟΪ ΔΓ δηά υηΐαυ6 οΒαΓ- 
δοίογ οὗ (Πα νἰβἰΔοη. 7οεὶ ἀἰά ποῖ [μΐηκ οἱ ἴῃς Εχοάυβ ραββϑασα 
ψΏοη ἢς ᾿τοία [815.---35. Ης ᾿ΙΚοη5 ἴῃς ἀεβίσυςοη οδυβοά ΌΥ ἐδ 6 
ἰοςυ 58 ἴο ἃ ἄτα ψὨΐοἢ ᾿σθοθάδϑ δηά [ο]οννβ ἰμοτὰ οἡ {Ποῖσ στρ δγοῖ: 
Α ἤνε ἀξυοις δείογο ἰδϑηι, απ α ἤσηιο δμγης αὐίεν ἔμομι. "ΤῊ]5 ἤσυτε 
15 380 ΔΡγορσὶαίε ἴοσ ἴῃ6 ἀεναβίδοῃ οὗ (6 οουπμίτυ ὈΥ ἴῃς Ἰοουπίβ 
(Πδἱ ἰγάνθ!!]οσβ πᾶνε ἔγοα ΘΠ ΕΠΥ ἐμ ρ]ογθά ἰ1. Ὁ 7οοἱ ἀοϑοσρεβ (ἢ ς 
Ιοσυιϑίβ 88 8 ἱηνϑδάϊηρ ΔΙΤΩΥ ἴῃ νν. ᾿- "5: δηά ἴῃς ἄφσυγα ταυβὲ Βανα 
Βδθῃ ῥσαϑεηΐ ἴῃ 5 τηϊηα αἷϑο ἰῃ ν. ὮὉΌ ΑΒ ἃ δοβί οἵ Ῥαγθαγίδηϑβ ἰῃ- 
νδάεβ [ῃ6 σουηίγΥ, Ὀυγηΐηρ, ἀοϑίσουϊηῦ δηα ΡΠ ασίην ἀνοσγ( βίην, 
80 8150 ἴμεϑε ἰοουβίβιυ ΟΥἹΟΚΙΥ ἴῃς ἔεγη!]ς 65. αἰβαρρδϑαγ, ἐἐξε 

4 οἴ Βογενεσ (867 οὐτης, (δες στουηα δεοσοα ὈυΓΏΕΩ, 881 πέτε τ ἢ ὅσο." 1 Ὦδνε τηγρεῖ οδδεγνοα 
ἴδδι ἴδ ρίδοοβ ττβεσε ἴδεν δά Ὀτονϑεὰ νετε δ5 ϑοογοπεὰ δὶ ἐς ἦτε δὰ ραβοεὰ ἴποτο." “ὙὝΒΕΥ 
οσνεζαὶ ἃ δαυδΙε πιΐΐε 80 οὐσηρίειεῖγ, ἴπλι 1ἴ ἀρρολσγοὰ, δ ἃ ̓ἱπῆς ἀἰκίδηοεκ, ἰὸ ἢδνε θεοῦ Ὀυγοεὰ ἀσκὶ 
δβαςνη ονοῦ ὙΥἱ ἢ Ὀγονγῃ δϑῆθβ.᾽"" (Οὐυοίεά ὃν Ρυ.) Οἱ ἴδε Ἰοςυκὲ υἱασυς ἰὰ Ῥαϊεβίίος σα 7.Ὡο 
13-ις, τϑός, δῇ Οὔθετνοσ τοιηδιίκεα," τς ΓἘο 5 τὸ 85 ὈΔΙΤΟΣ 85 ἰῃ Ἐπρὶδηὰ ἐπ πίηῖεσ, Ὀυὶ ἰἰ Ιοοῖ 5 
88 ἰ(ί (ὃς πϑοϊε οσυπῦν ᾿δα Ὀεο δυτγηὶ ὮΥ ἄγε᾽" (Καίες. Οαξδίέε, τϑός, Ὁ. ςς, αὐυοιοὰ Ὁγ Ὧτ.). 
“ Βωιῦθοο ατονεβ βανε θεέ αἰτὶρροά οἱ (πεῖν ἰΙεανεβ δηὰ ἰοξ εἰαη)άϊηρ {πὸ βαρὶ ἰκπ δίϊοσ ἃ τερὶὰ 
Βυεῖ ὅτε, .. δηά ατδδβ 895 ὕεοῶ ἀενουχεὶ δὸ (Βα [86 Ὀασε του δρρεδιοὰ δα ἰέ Ὀυσηςα 
(ϑιαμδαγὰᾶ, Ὧξς. 25, τι806, ᾳυοίκὰ Ὁγ Ὧτ.). 
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ἐπε ραγάεφη οΓ Εάθη ἐμὲ ἰαπά τυας δεΐογε ἰλιεηι, δ! αὔίεν ἰδῆς 1} 15 α 
ἀεεοίαίε ευἰάεγηεοΣ! ΤὨς ἴννο δχίσοιηβ οἵ ψοῃάογίῃ! [ογι ΠΥ δηᾶ 

δβοϊυίς ῬΔΙΤ ΠΏ 688 γα 564 αυϊ6 εθεςνεϊγ. ΕΣ ἴῃς ρατάεδη οἵ 

Εάρῃ, ψῖ ἢ 118 ρσονογθῖαὶ συ] Π 685, ο΄, στη. 2", ἴοσ (Ὠ6 βᾶσῃηβ σουγ- 
Ῥδτίβοη 866 ΕΖ. 36 5 δηὰ Οη. 131 (1[ὴ6 ρατάξη οὗ Υδην6}), [5. «τ 
(1π6 σαγάεδη οἱ Ὑδῃν θῇ ρᾶγβ]}. ἰο ἘᾺ6Ώ); ἔοσ {π6 {Γ6658 οὗ Εάδη, (σ΄. 

ΕΖ. 315. 5.15... Αραΐη ΟὔὈΒΟΥν ΓΒ νοΟΌ ἢ ἴοσ (6 δΔοσύζδοῦ οἱ [86 ἀ6- 
βορίίοῃ οὗ [6 ἀεδϑίσυςοη. [{ 15 οἶθαγ [δὲ [06] τηεδηΐ ἤθγα (ἢ 6 
ἀεναβίδοῃ οδυβοα ὈΥ (δε Ἰοςυβίβ, ἀηὰ ποί (ὃς ἀτουραί τ ΒΙΟἢ δος. 

ἴο οἢ. : δοοοιηρδηϊδα δηά δοςεηϊυδίοα (ἢ6 ρίαρια. ΤὨς ἀτουφρῆϊ 

σδηποῖ γεῖ Πᾶνα 56ῖ ἴῃ δἱ (ἢ Ὡς οὗ [Π6 ἀρρδάγδηςε οἱ [815 ΘΥΥΆΓΙΣ, 

Ψ ΏΣΟΣ τηυδὲ να Ὀδδὴ (Π6 ἄχβί οἵ {Π6 ϑϑσίθϑ, ἢ τγχὸ ᾶσὲ ἴο ἰακὸ [065 

ΜΟΓΑ8 αἵ ἃ]} βοσίουβὶ"υ. Απὰ πμοίλὴμρ τυπαίϊξυεῦ ἐδοαῤες ἰδιθηι 18 ἀραὶῃ 
ἔτια ἰο 116. 

ΤΗΕ ΑΌΝΑΝΟΕ ΑΝῸ ΑΤΤΑΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ΤΟΟΌΘΤ 

ΑἘἙΜΥ (255. 

4. ΤΟΙ͂Σ ρρεδζδϑηος ἰβ ἃ58 [8 δρρεδσδμῆςς οὗ ἤοῦβες, 
δηὰ ᾿ἴκὸ γγδῖ- ἤοσθεβ ἴΠῈῪ σι. 

8. 1,ἴκε (ἢς σταῖς οὗ ἐδασγίοις (ϊ βου πα 5) 
(85) 186} Ἰδδρ οὐ ἴδε ἴορβ οὗ ἴπε πιουηϊδίης, 

{{κὸ τῆς οτδοκιίης οὗ ἃ Άδιης οὗ ἅτε 
ἴμδι ἀδνουτβ δῖα Ϊ6. 

(ὙΠΕΥ δγο) |ἰκὸ ἃ ρονογίωϊ ἡδίοη, 
δεῖ ἱπ δ. ]Θ- ἌΓΓΑΥ. 

[5.- Ληαέέοης αγό ἐπ σπρμίεῖ δέογο {8} 

αὐ ὕαξες ξγσιῦ ογὴνιδοΉ.} 

Ν᾿ “ ΕνεσΥΏοτο, ττῦετε (δεῖν ἸοσίοὨ5 σπδτοῦ, νεγάυσε ἀἰπαρρεασο ἔγσοωι (6 οουΣ ΓΥ, κε ἃ εὐτί αἰ 
ψ Ὡς ἢ ἰ5 (οἱἀοά Ὁρ; ἔτεοβ δηὰ μἰδηῖς ςἰἱρρεά οὗ ἰεᾶνεβ δηὰ τεάυςεὰ ἴο (μεῖς Ὀγδωςδες δορὰ δίδῖκο, 

δυνετυϊο, ἰῃ ([δ6 ἐπυϊκ τς οὗ δῇ ἐγε, ἰἢς ἀτγεδῦγ βρεςίδεϊε οὗ πνιίωϊεσ ίοσ ἰδ τς ἢ ϑοεζθς οὗ δρείῃς." 

" Ποοοϊδώου δοιὰ ἐδαϊΐπο στηδεκ ἰδεὶγ ργορτγοσα, 8} [26 εἐχρεςίδίίοι οὗ δε Βυβδαηότηδη Ὑδΐδῆθα: 

τὶς δεϊά 5, πιο ἰδ6 της δα Ὀεμοϊὰ οονετοὰ τῖϊὰ Ἰυχυτίασιοε, σὲ Ὀείοτε ουεωΐης ἃ ἀδβεγὶ." 

(Ουοιοὰ ὃὉγ Ῥυ.) 
Τ᾽ ΎΠΒΟΥ δῖο συεσυ ποτὺ οἱ ἰῃς Ἰαπὰ, ἀπὰ Δ]} (ἰδο ἔπι οὗ (ἃς ἔτεοβ πὶ Ὠϊςἢ (᾿ς Ἐαΐ] Βαά Ἰεῖΐϊ : δοὰ ἴδοσὸ 

τοιδίηρα ἢοϊ ΔῈ στεοῃ (Ὠΐησ, εἰϊπεῦ τες οἱ μεσῸ οἱ [δ δεϊά, [μγου ἢ Δ}} (ἰἢς Ἰαῃα οὗ Ἐσνρι" (Εχ. 
τοῖδ), ““εσε ἴδεβο ἀεειγυςιΐνε σγδστηϑ δ ἰσῃϊ, Ὡοῖ ἃ ᾿ἰεαΐ ἰδ Ἰεῖς ὕροῦ (᾿ς ἴτοες, ἃ δἰαάε οὗ ζτα52 ἰῃ 
ἴδε ρΡαΞίυζεβ, Ὡος δῇ δδὺ οὗ οογῃ ἰῃ ἴῃε δεϊὰ ." “Οπ νἢδίονεσ βροῖ ἴμεν [Δ]}, [Ὡς Ὑδμοῖς νεφείλ υϊς 
ὑχοάυοε ἀἰδαρρεαγθ. Νοιδιίπρ ἐβολρεϑβ λεα, ἔγοει ἰδὃς ἰεανες οὗ ἰδς [οτεδί ἴὸ ἴδε Βεσρδ οὐ ἴπο ̓ δίη " 

(Ουοικά ὃγ Ρυ.) 



οϑ ΤΟΕΙῚ, 

Ἰ. 1 ἷκε ναγτίοσε [ΠῸῪ τυ, 
᾿κὸ βοϊἴθσβ ἴμεν δάνδηςε, 

ΤΟΥ τλδᾶσοῦ δδοῦ ἰῃ δὶ ΟὟ ΜΆΥ, 
δηὰ ἀο ποῖ εηΐδηρι!ες δεῖς ῥδίδμβ. 

8. Νοις ρυβδοβ ἴ;ς οἴδοσ. 
δδεοῖ ροδβ οὐ δἷβ ονῃ ἴσγϑοῖ, 

ΤΕΥ ρίυπχε ᾿πσουσὴ ἴδ ᾿νεδροῦϑ 
διηὰ δἵὲ ποὶ μεϊὰ δδςκ. 

9. ΤΕΥ τυβὴ ὑροῦ ἴδε οἰ, 
θεν συη ὑροὴ ἴῃς 'νν8]]5, 

ἼὝΠΟΥ οἰἰγα Ὁ ἱπίο ἴῃς ἢουϑ65, 

τὨγουρὴ [πε πίηάονβ ΒΟΥ ΘὨΪΟΓ. 

Εἶνε βῖσβ., (1) οοῃβίβϑῖβ οὗ ἃ Ποχδιηείῖοσ Ὁ ἃ Ῥεηϊδιηηοίεσ, (2) οὗ ἴνο τε ΣΑΙ ΊΕΙΣ; 
ν. 4 ἰ5 8η ἰπϑογίο μβοχαπιείοσ, (3) οὗ ἃ ᾿ει σδαιηδῖοσ - ἃ ΠΟΧΘΙΊΘΊΕΣ, (4) οἔ ἃ Ββεχδσηεῖοσ 

τ ἃ ἰειτδπιεῖοσ, (9) οὗ ἴνγο [οἰ ΓΑ ΠΟ ἴΕ 5 (ϑἰδοςοδίο 531}]6). 

4, Νίον (ἢ15 ΔΙΠῚΥ 5 ἀεβοσι θοα τηοτα ἴῃ ἀείδὶ}, ἀπά Βχϑὶ οἵ 4]}, (868 
ΔρΡΡδάζδῃςα οἱ ἴῃς 5ίηρ)ε ἸοσυκίβΌ ΤῺ Βοδὰ οἱ ἃ ἰοςυῖ ἰοοῖ5 50 

τηυςἢ Ιἰκε [δαΐ οὗ ἃ ἢοτβε [δδί 7οεἱ 8384γ5 ἐπεὶ αῤῥέαγαηοε ἐς ας ἐπέ 
σῤῥεαγαηοο οἵ ἤογδεδ. “1 οὴδ οδγοία ΠΥ οοηβιοτβ (86 Βοδά οὗ (Ώς 

ἰοςιι5ι,᾽, ϑὲὰγ8 Τβοοάοτεῖ, “δε ν1}} Βηἀ ἰξ Ἔχοθθαϊηρὶν Κα (Πδί οὗ ἃ 
Βοτῖβα. ὙὉὍδὲ Ασδρβ υϑ6 [Πς 58Π16 ΤΘΙΔΡΒΟΥ ἴο 115 ἀδγ, ο΄. Ττὶϑ5- 
γα, Ναί. Η δὶ. Βὶδ., Ὁ. 314, δηὰ [86 (ὐδστηδῃϑβ .8}} ἴπε Ἰοσυῖ 

Ηεμβ]εγά, ἴὰᾷς ΤἰΑ]δῃ5 οαναϊϊείίθ. Νοῖίς 4150 (ἢ ἀεβοτρίίοη ἴῃ 
Ἐεν. οἷ, “Δηὰ (δε 588 ρ68 οὗ [πῃ Ἰοοσυιϑίβ Τοσα ᾿6 απο ΒΟΊϑθ68 ὑτα- 
Ρατεά ἴοσ νᾶζ.᾿" Βυΐ ποί ΟὨΪΥ {μεὶγ ἀρρεάγαηςε θυΐ αἷϑὸ {δεὶγ 
ΒρΘΘα ἰ5 Πκεηθά ἴο {πᾶΐ οὗ Πογβε8, σηὰ {ζε ιυαγ-μογδε5 ἔμεν γπ. ἴῃ 
70. 3922 (6 βυτπ688 οἱ ἴῃς Ποῖβα 18 οοσηραζεά ἴο [Πδἷ οἵ [με Ἰοσυῖ, 
μας ἐποι ρίυεη ἰ᾿6 μογδε ἰδ ρπ, . . . καὶ πιο πιαᾶδ πὴπι ἰο δα 
αδα ἰοομδίῦ ὝὙΠΟΙΟ 416 ἃ 6 Γ οὗ τομαῖς ἱτηρογίοςϊ ζοστῃ8 ἴῃ 

(ῃ15 δηά 16 ξ0}]. νεῖϑεβ. ΤΈΘΥ δΓ6 υϑϑα ΡῬΡΌΓΡΟΒΞΕΙΥ ἰο Ὀσίηρ ουἵ ἴῃς 

ΜΏοΪς ννεῖρῃϊ δηὰ βρόντο οὗ (ῃ6 αἰίδοκ, [Π6Υ ἀδορδῃ ἴἢ6 ἱτργαββίοῃ 
οὗ ἰεἴτῸῦ δηά ἀνγε.---ὅ. ΤὨδ ποῖϑε ταδάς ὈΥ ἴῃς ΗἸρὮΐ οἱ ἃ ναϑί ἰοσυϑί 
ΒΆΙΤΩ 18 οοΙηρασγεὰ ἴοὸ ἴ86 σδι!ηρς οὗ 5 ΠΥ τηονΐηρ ΤὨΑτοίβ. 
11ξε πὸ γα ]ῆἕηρ οὗ ἐπαγίοίς (4 ξομπάς α5) ἐδεν ἰσαῤ οπ [6 ἰοὁ)5 οἵ ἐδέ 
τιομηίαῖιδ. ΤὨΘ 581Π16 ΠΟΠΊρΑΙϑοη 5 τηδὰθ ἰῃ δν. οὗ, 4ππῶ {δε 
δομμά οἵὨἨ ἱμεὶν ευἵπρς τυας ας ἰδ δομμά οὗ σπαγίοίξ, οἵἨ τ] ἤογδε5 

γμδπηρ ἰ0 τοῦ. Μοάδτγῃ οὔβοσνοσβ δᾶνα 8|50 Ὀδθη ἱτηργεβϑθα ὈΥ̓͂ 
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(6 τοδὶ ποῖϑα (Π6 δἀνδηοίηρ 5γαγτα τη 68. [{18, οὗἨ οουχϑβο, [86 
Ιοουβῖ5 (Πα ΙΘΔΡ οἡ 186 (005 οὗ ἴῃς τηοιηίΐδίη8, τ Ώοτα [οοἱ δα 5θθῃ 

Πότ ἴῃ ν. 2, δηά ποὶ ἴη6 οῃμδηοίβ, ψ Ὡς ἀο ποῖ ἰδᾶρ Οἢ ΟΥ ονεῦ 
τηουηίδίη ἴορ8. ὙΤΠ6 ποῖβε ἴῃς Ἰοςσιι5[5 Δ Κα δὴ ἔδεαϊηρ 15 σοτ- 

Ρδτεά ἰο {8ς συδοκ  ηρ οὗ ἃ ὅσα: (1) δομμά5) κε ἐμ6 ογασκίμρ οὗ α 
απιο οὗ ἤγε ἱμαΐ ἀξυομγς σἰμδόϊε. “ὮΘ 8816 σοϊῃρδγίϑοῃ 5 γηδάδβ ὈΥ 

δηοϊεδηΐ δηα τούσδ οὔβοσνεσβ ἡ Νοῦν [Π6Ὺ Δρρσοδοῖ δηὰ (ΠΥ δρ- 

Ῥϑᾶσ κε α εἰγομρ παῆον---ϑεὶ ἐμ δα ΟἾΤΟΎ, τοδαγ ἴοσ ἰδ6 αἰίδοϊ. 

--6. ΤῊΪβΒ νοῦϑα ἱπίοσγιρίβ ἴ86 ἀεβοροῃ οὗ (ἢ τηδγοῦ οἵ ἴΠ6 
Ιοουπίβ νοὶ ορδη ἰῃ ν. ἢ δηᾷ ἰβ οοη πυθά ἰῃ ν. ζ.0 ὍΘ τηθηἴοῃ 
οὗ (86 μπαῤίομδ βϑυρρεβίβ {παῖ 1 τνᾶ5 ᾿Ἰηϑογίθα ὉΥ (ἢ6 ἀδγ οὗ δαὶ 
᾿πίοροϊαίοσ. 8566 ἢ. 5σο. Τῇ ἱπῃιεσροϊδίοσ σοηηθοῖβ (6 ἰοσυκί 
ΡΪαριιθ 50 οἰοβοὶυ τὴ 186 ἀΔΥ οὗ Υδανθα, οἵ. αἴϑο νν. 1. “1, τδαΐὶ 
ἢ6 οΔῃ βρϑᾶκ οὗ μαδοῃϑδ ἃ5 τὶ τίη ἴῃ ἴοτοσ δ ἴΠ6 Δρρσοδοὴ οἵ (6 
αὐτὰ] Διτηγ, 116 706] ψουὰ ἢᾶνςε Βουρὰ οἱγ οὗ ΤυὐἀΔῃ. 1486 
γνεῖβα δου, βονανοσ, δἰζοσ 411 Ὀ6 σϑηυΐηθ, χα ταυβί στοδὰ τ ἢ ἃ 

β'σῃς σἤδηρο, δεύίογε ἰἤοηι ἤεδαγίδ α͵γὸ ἐπ ἀπρωὶδἢι,---αἱἱ αοες ργοιῦ 
εγίριδορ, διὰ ἰἢ6 ἱτηρσοϑϑίοῃ οἱ στϑδΐ ἴεῖτοσ οδιιβεὰ ὈΥ [6 ἰοσυϑίβ 

σουὰ θὲ Ροτγίγαγοα. Ὅν 8 Σὰ  ἴμϑη οοηρασζα ἴμ6 ποχάϑ οἱ Ρ] Ωγ, 
Ναί. Ητε., ΧΙ, ,ς, ἸΠΟΥ ονεσβηδαον [Π6 5ιη, [ἢ 6 ΠΔΏοΙΞΒ ἰοοκίηρ 
ὉΡ ΜῈ δηχίθίν, [εϑὶ ἔθου 5μουα οονοσ ἰμεὶγσ ἰδη45,᾽ δηὰ οἵ Βυτοῖ- 
Ὠατάϊ, Νιοίος, 11, ου, “1:86 Βεαουΐηβ8 ΠΟ ΟΟΟΌΡΥ (ἢδ Ροηϊηϑυϊα οὗ 

δἰηδὶ ἃσὰ ἔγθαῦ θην ἀγίνθη ἴο ἀθϑθραὶγ ὈΥ (86 σαυἹ τας οἱ Ἰοςιι5ῖ8 
ΜΪςἢ σοηϑθζυίε 8 ἰδηἀ ρἱασιιο᾽" (Ρυ.).---ζ. ΤΏ ἀςβοΠρΡὕοῃ οἱ [88 
ΤΩΔΙΟὮ οἵ ἴΠ6 δἰϊδοκίην Βοβῖ 15 πον οομππυοα. Ζέζε τυαγγίογς {567 
γμΉ, ἃ5 (67 σβάγρα, ἰἶχε σοί ἶεγς ἱμδν αὐναηοε. Τπ ρετγίεοϊ οσάοσ, κα 
ἃ τερυϊαγ, ἀ150]}Ρ᾽1η6ἀ ἀγτν, ἐΐον τηαγοῖ,, ευονγ οης ἐπ ἢἷδ οιυη τυαγ, 
απὰ πον 4ο ποί ομπίαη είς ἐλεεῖν ῥαϊπδ. ὙΒΟτΤα ἰ8 ἢο οοηζυίοη ἴῃ [ΠεἰΓ 
ΓΆΏΚΒ ψ ῃῖοἢ νου ἱηρεάδ τΠεἷγ ταρί ἃ δάνδηςσθ. ΤΏΘΥ τῆονα ἰῃ 
βίγαϊῃξ 11π68, ΠΟῺ6 ογοβϑίηρ ἴῃ6 οἰ ει ̓ 8 ἴγδοῖ. 716 ἰοομδίς μανέ 

πὸ κίπρ, γεῖ γσο ἐμόν 7ογί, αἱ οἵἉ ἱμμοηι ἐπ ϑαπάς, 54γ5 Ῥτ. 3077.--ὃ, 

"Ὅλ: οἰκο Ἔν ΤΥ οὨς 88 (Ὧ67 Δρρεοδοὶ ἷ8 ἴθ βίγδηδε τυ τς οἵ τ ΠἸσδ5 οἱ τ ]ΠΙοε οἱ ατὶερ 
πίηςι."--Ο Ηοχις, ἰῃ Ἡδγάνίοκο᾽ 5. ϑοίενοε Οοετίρ, τ8γ1, Ὁ. 8ο (τ.). Ἐσεῖδὶ σοωρδσος ἰΐ ἴὸ ἰδς 
βουμά αἱ ἃ ατεδὶ ςδιασδοῖ, δεκσίρι. σνέραὶ., Ὁ. 87) (να Η.). ὙΒοιηϑοα, ἡ. ἐ., Ὁ. 416 |., τοῖα, “ΤΩ 
Ὠοΐδε τηδάς ὃγ ἔμεῖαι ἱπ τοδυςδίης διὰ [ογασὶηα γ;ᾶ8 {πὸ τΠδὶ οὗ ἃ Βεδνγ ἐὔόνος ἔα" οἱ ἃ ἀϊδίασς 
ἴοτεπι."" ΟὝ5πι. βρεδῖε οἱ ἰΐ δ᾿ [ε861κὸ τἴδς τὰἰττίης οὗ πίοροε 88 [86 τατος οἱ μαὲὶ] ος ἴδε εἐσδοῖς- 
εἶς αἱ Ὀυ.4ἢ)} οὔ ὅτε,᾽" Ὁ. 300. 

ΤΕ. κ. Ὦγ Ογτῇ!, ὄμην ῥγοςίναίας ἔγμζος ἀονέδιις οσννεονενι, οεω Πανεπεὶς ὑενΐο ἀὐδμνκάρνεμα ογορὲ- 
ιοπιέδας ; Ὦγ Ἀΐον, Αὐτεν εἶδε Ναί, Ἡ σ., 1, Ῥ. τον, τι Βο Πκεηα τ το “1Βο «ταοκιίης αἱ ἃ ρεαϊτίε ἄτε"»" 
ὃγ Νενσοδη Η ἐπὶ. οἱ 1 βοεῖς, Ν, τ, πιο βαυβ, “ὍΤῊς βουμὰ οὗ ἐδείγ ἐεοαΐης, τ ΒΟΏ ἰῃ σΎΤΌΣΤΩΣ, ἰ5 85 
δ τυολιίος οἱ θΔηο5 ἀτίνε Ὁγ ἴ;ς πὶ: " (01. 



1οο ΤΟΕΙ, 

ΤΟΙ 18 πο οσονάϊηρ, πόρε ῥμδῆες (δε οἶδεν, 11ϊ. μὲς ὁγοίμεν, εαςεΐ 
ξοες ἐπ δὶς οιυπ ἰγαοζ. ὨΪβ τοηδικαῦ]α ΟΓΥΟΟΓ δηὰ σορυ τε 1Π 

{Πεὶγ σδοῦ 18 (8 5Βο] ἀΐοσ- Κα ᾿γεοϊβίοη δᾶνα οὗΐεη θεὲ οὈ- 
βεῖνοὰ Ὁ ὍΤὸ [158 τορυ αν ἴΠοΥ δα ἃ 5066: ἱγγεβϑι! 0] 6 ΡοΟῚσ οἵ 

δἰίδεϊ : αμὰ ἰλεν ἐμγεδί ἱποηιδεῖυες, οὐ ῥίμπρε ἰμγομρᾷ ἐμιε ὠεαοτες 

μὰ τ ΒΙοἢ [86 ΡΘΟΡΙῈ ΕΥ̓ ἴο σμθοκ {πεῖς δάνδηςθ. ΑἹ] εἴοσίβ 
816 νϑδίῃη, ἐψεν αγὲ ποὶ οἱορρεά.7---ὃ. Τον γωδὰ μοὶ ἐπ οἷν, ξεν 
(5.6 8η4) γρωηρρἪἝ Ὡρο ἰδὲ τυαῖϊϊς, ἱπὸν οὐδ μὸ ἡο 16 πομσές, 

ἐμεν ἐπίον ἰμγομρὰ ἐδ ιυἱπάσιυΣ.Σ ὍΤὨς Ἐδίοσῃη τμάονγβ μάνα τ Ὸ 
Εἶα55, ἸΒΕΥ δῖα δί σηοβί ἰδίῃοθά. δὅδο “ἋῺὯῸῪ Βοοά τγουρῃ ἐμ ὸ 
ΟΡΘΏ, υηρὶαζοὰ ψϊπάονβ δηὰ ἰδ ςεβ; ποίην οδῃ Κϑερ ἴθ 

ουΐ," Οσάδα)., Ρ. 4ο3.8 ὙΠδ 5ἰδοοδΐο Ἵδδγδαςίοσ οἱ [86 στγτ 

8. οὐ ἀΘ ΕΥ ἰπιοπαοά, 1 Ῥστίηρβ οὖ ἴΠ6 τηονεσηθηΐ οὗ (6 δάνδπο- 
ἴῃς δῃηὰ αδἰἰδοκίηρ μοβίβ τ] στοαί σϑδ] σα. ὍΤὨς ταγίταὶς ἰοῦ δ 

ΠΟΥΓΕΒΡΟΠα5 ΘΧΔΟΙΪ ἰο [86 στϑρῃῖὶς ἀεβοπρίοι δηὰ δμεϊσῃίοηϑ 115 
εβεςί. 

Φ Τεζοίως πζοίε, “" ΤῊ τΉ δδνε βεθῦ ἰδίεῖν ἴῃ (δΐ5 ὑεονίβοἊ [Ραϊεδιίῃς). Ἐὺ᾿ ἩδοΏ (ἃς Βοεῖς οὗ 
Ἰοουξῖ οδτς, δῃὰ 8)]ςὰ ἴδς δἱν θείπεει Βεδνθ δηὰ εδείδ, ἴμεν βενν, Ὁ [86 αἰδροκαὶ οὐ (οὰ 5 αε- 
ἀδίηίης ἰῃ ξυςἢ ογάετσ, 85 ἴο ποὶὰ εδοῖὶ δἰβ υἱδοο, ἰκὸ ἔδε σϊμυϊο μέοοοδ αἱ τυοξαίς, ἀχοὰ ἰσπὶ ἰδ ρᾶνε- 
τηρὴϊ ΌὈῪ ἴζο διιὶδι᾿ 5 βδικὰβ 80 85 οί ἴο ἰῃοϊΐπο ἴο οὔς δήοίδεν ἃ διαὶτ᾿8 Ὀτοδαῖῃ."" ἩΜαείεσ, ἱ. ἐ. 
ὉΡ. οΒ 3... ἀεδογί θεὰ (Βοπὶ (πυλ, “ΤΈΘΥ δεοοιηθὰ ἴὸ δὲ ἐπ ρεϊ ]οὰ ὉΥ οὔ οοἴσιοῦ ἰπείίηςι, διε 

τοονοά ἰῃ οὔἌ Ὀοάγ, νδςι δὰ ἴδ δρρδοδγδηςς οὗ θείῃ οὐδ ϊβο Ὦν ἃ ἰεδβύεσ.... ΤΕΥ ϑεεωεα 

ἴο τηλγοΐ ἰὴ τεχυΐαῦ Ὀδε δ! οΏ 5, τα τ πα ονὸσ ἐυεσγίίπς (λι2ι ἰδν ἰῃ (πεῖὶσ μαϑεδᾷε, ἰπ οἂς 5ιγαίσῃς 
ἔτου!" (Ρυ.). Αποῖδοσ οὐθοσνο, "ΤΏ τοδάβ ττεσεὲ οονοετεῦ Μὴ [ἢ (6), 81} τιδυς τς δα ἰῃ σερυϊδς 

᾿ΐποα, ᾿κὸ δττηΐοβ οἱ βοϊΐογα, τὴ ἢ τἐπεὶσ Ἰοδο τ ἰῃ σου," ον. δας. 1ὰ., Οςῖ., τϑός, Ρῃ. 23ς |. 

(ῦτ.). ΟΑβϑι.. κἂν ἴδδὲ “τπουσὴ ἴδον ἀγιοὐ Ὀείογε ἴῃς πὶηὰ ἴμοτε δα Ὧο οοὨίυκίοι ἰῃ ἐμεῖς 
ΤΠΚΕ, ὙΌΟΥ κδὶοα ἰὴ υηρτοῖίχθη ᾿ἰπ 8, ϑοσηθεσηοβ δίγαϊ σῃΐ, δογηειο σαν," Ὁ. 300. 

Τ"Α1] τε ορροαί ὕσῃ α τδῃ ἴο τεοαὶδὶ [μοΐτ ὕσοστοδδ τνᾶς ἰῃ νδίῃ.... Του ΟἿΣ τηεο ὕχοκο 

(δεῖς σαρκδ ίος ἃ πιοιυρῃῖϊ, μῸ βϑοοῦοσ δὰ ἴδον μδϑοοὰ ἴδ. τηδῃ ἴπδη ΠΟῪ οἰοθοὶ ἀραίπ, δηε 
ταδιζῆοα ἰογεδσὰ τπσουσὰ δοῦρες δῃὰ αἰ ἰοδ 65 86 Ὀείοτε,᾽" .7οννγυι!. ὅσον. Ζδι., Οςϊ,, τϑός, »ῃ. 23ς [. 
(Ὁτ.). Ὑποιλβοη, ἷ. ἐ., ὈΡ. 206 ἥ-.. κἷνοδ (δ ΐ5 νἱνία ἀοδογ ρεου, “" Τονασὰ ἴδ6 οῃᾷ οὗ Μίαν πὸ δβεδιά 

ἐπδι ἰπουβαράς αὗ γουῃᾳ ἰοεῦδι πτσεῖὰ οἡ διεὶς τηδτοὶ Ὁ ἴδ6 νον ἰονγδιὰ οὖσ νῆϊαχε: νὰ δοουσά- 
ἱησὶν ποῖ ἔοτὶ ἰο τιοεῖ βοῦν, πορέπα ἴὸ δῶρ τδεὶγ Ὀσορτοββ, οσ δἱ ἰεδϑὶ ἴο ἴυσι δαάς ἰδεῖς πο οὗ 
πιδιςῖ.... Τδοῖγ Ὠυσ.Υ ῬΔ5 δειουπαϊης: [δ πίθοῖο ἔδοο αἱ (Ὠς τιουπϊαίη μνᾶς ἰδεῖ τυ ἢ ἰὩςπι. 

Οπ {π᾿  ν οὔτης ᾿ἴΐκο ἃ αἰδείρἰἰθοα δίτῶγ. Ἶνε ἀυᾳ ἰγοροδοβ δὰ κίηάοα ἤγχοβ, ἀπιὰ Ὀεδὶ δεμὶ ὑυγωῖ 
ἴο ἀοδιδ ἤραρα ὕροῦ μοαρβ, Ὀυὶ (ἢς εἰοτί τγδβ υἱ του! υδοῖεβα. ὙΠΟΥ οδετσοῦ ὑρ ἴῃς τυουπίαἰπ 
δἰάο, ἀπά εἰϊπιθοά ονοσῦ τοςΐίκβ, τι 15, αἰ τοδοα, διὰ ποάκοβ, ἰθοϑα δἰ οομπ πη υὑΡ πὰ Ραδοίηρ ονος 
(ἢ τηλ9965 αἰγεδγ κὶ]οἀ. ον, 7γανεῖὶς ἐμ Βαγδαγγ, ὈΌ. 256 ἥ., Ἡτοῖς αἱ κἰπιῖδν εὐθδνουσῃ 

ἴο δῖορ (ὃς Ὀγορτεξα οὗ (δε ἰοςυβιβ. Βυῖ "τὰς ᾿Ἰσεςἢο5 τοσε υΐς χὴν δΙ]ο ὑρ, δϑὰ ἴδε ἔσχες ὑνὰΐ 
οὔἱ ὃὉγ ἰῃβηϊϊε βύγδῖτη9 βυσοροάΐης ομα δποίδθοσ ; Μ᾿ ἰ5ὲ ἴῃς ἔσοσι θεοσωοθα γορασαϊεβα οἱ ἀδηρετ, διὰ 
ἴδε τος ργεϑβοὰ οὔ 30 οἴοδβε ἴδδὶῖὶ ἃ γείσοδῖ νγᾶβ ἱτηροϑαῖ ς᾽" (Ρ.). 

1." εἰ Ὦδνε βοθ (9 ἀοῃς,᾽ βαγε ΤἼεοδογεῖ, "Ὡοΐ Ὁγ δΏοΓγαΐο 5 ον, Ὀσὶ Ὁγ ἰοςυ3:5 δδο. Ἐσγοι 
ΟὨΪΥ Ηγίης, Ὀυϊ ςτεερίπβ ὉΡ (δε Μ᾽8}15 αἰβο, [ΠΟῪ δῖε ἔς μουδε5 ἰπγουθὴ ἰδ ορεθίηρ ἴον π᾿" 

(Ρυ.). Απά Βαι- ςῦτεσι5 δἰ αν, "Α.Ὁ., γ84, ἴποτο οδηιε Ὡς Βγίηρ Ἰοευδὶ, μὰ ναϑιοά τς οὐτΏ 
δια ἰεῖς ἰϊς οδαργίης ; δηὰ τι ΐἷδ οδπὶς ἔογί δηὰ ςταν οἷ, θα βοδὶοὰ τ᾿ 8115 δὰ εὐἰεγοὰ Ὠουϑεβ ὮΥ 
πὶηάονϑ δηὰ ἀοοῦβ᾽ (Ρὰ.). 

δ ὝΠΕΥ οπιετοὰ Ὡς ἱπηγοδὶ Τορ 5865 οὗ [Ὡς δουϑεβ, ψσεσζα ἐουηα ἰΏ ΟΎΕΣΥ ΟΟΣΏΟΣ, δἴυος ἴο ΟΣ 

εἰοί;ε, δῃὰ ἰηίεβιο οὖν ἑοοὰ,᾽ Μοείεσ, 1. ἐ., Ρ.. 1οο. 



,᾽-"5 ΙΟΙ 

1. ον αἱαγη»-όνη, (7. Ὧτ.᾽3 ποῖς δηὰ 1] υ5ἰ τ ἢ ου Απ|. 23.-ῦοῦνν 
ΒΟΙΩ6 ΣΩ55., 6 Ἐ οὔ. 1 ςοπ͵.---Ἴ}  7.58., (ὁ ν2»,) ΟΞΒΝΩ“ καὶ σνγχνθήτωσαν͵ 
ΦλΑ καὶ συναχθήτωσαν, 80 (ὉῊ τοῦς. [6 5δτη6 Τοηξυβίοη ἴῃ 2}9.--Ὦ 

Ῥτῖο. ποῖ ρμέ., ἴῃε ἀδΔΥ ἰ5 πεδᾶσ, Ὀυϊ 885 ποῖ γεῖ αιτίνεα. Ὦμ. ᾿δΏβροβαϑ 
ΟὟ 23 Ὁ» οὗ ν. 3 δἴΐζεσ 2 "9, ὩϊοὮ 15 δἰἰσαςνς Ὀυϊ ΣΌΣ ΤΑΙγ.--3. Ἐο]- 

ἰονίης ΑΡυϊνα!ὰ δὰ Τδηςδυχσὶ, Οτ., θα. Ροϊπὶτλογε ΠΟσσ ΟΕ ὙΠ 02 ας 

ἀαγξηεςς, διασξπεες, ο΄. 1.8. 45.-- Τῆς τεδάϊηρ οὗ οης οοά. Ἴ Ὁ Ὁ» ΨΥ 
866 115 ἴο Ὀς ἀυς ἴο Ηο. 5!.---ΕΟΊ 1.55. η01) τεδὰ ηδνν, Μ85. ροϊηηρ ἰβ Ροσ- 

8ΔΡ5 ἀυς ἰο δογίῤἐέο ἀεγεοίδυα, ΟΥ ᾽ὶ ΕΧΡΤΕ55685 ἴῃς 5} [8 ἰἰ »σγν Ὠοΐ ΟςΟοΟΣ 
δϑδὶη. δεν. οσῃ.--ὙὉ ὙΠ Ὁ  ἰ5. ποῖ δβϑοϊυϊεϊγ πδοῦβϑϑῖγ, Ὀυϊ τἰῃς 
ῬΆΓΑ]}. οὗν π-]Ὸ ἀγζιεβ ἔοσ ἰϊ5 ζεπυϊμεθηεβ5.---3. τῦῦν ῥἷ. ἰ5 υϑεὰ Ὀεςαυβ6 
οὗ 186 ἔο]ονίης. [1 18 ποῖ ὨθοΟβΒΑΙΥ ἴο ρυπεϊυδῖς πῦον, τον 8 οἴῃ 
ἴδε τος ηϊςο 8] ἴεστη ἴοσ ἴθοβε ο μᾶνςε εἘβοδρϑὰ ἴῃς ρτεδῖ Ἰυάρτηςηί, ο΄. 15. 
43, δῃὰ ου ἴδδῖ δοςουπῖ, ρσγοῦ Δ ΌΪΥ, 1. οσὰ. ἴῃς ψνο]ς οἶδε 85 μδσί οἱ 

ἴδε ἀδγ οὗ Υδθνε ἰηϊεσγροϊδύοη οὗ νν. 1"-3, ζ 4150 οοῃπεςίβ 1 ἢ τὰς 
ἄδγ οὗ Ὑδην ἢ κρφῦ Π2 τὺ κίστην, Βαϊ ἰΐ ἰδ ποῖ ὨδοδββΑΙΥ ἴο 
ἴδκε ποῦ ἰπ ἴδδῖ 5βεη8ε Βεσο.---ὖῦ τεΐεσβ ὑδοὶς ἴὸ Ὁ, ν. 3, ποίκέμρ Κας ἐ5- 
εαῤεὰ ἐμενι. Οτ. βυρᾳεϑῖβ 3), θα Πδἱ χῖνεϑ ἃ αἰ βογεηῖ βμδὰς οὗ τπηεδηίηρ. 
ὗν μδ5 ἴῃς ἔοτος οὗ Ὁ Βεσς, Κὶ., ΑΒ. Τῆς μέ. πῦν ἰβ υϑεὰ Ἡὴ 8 τεΐεσ- 
ἐς ἴο ἴπ6 ὑσοοθαϊη. Ὧ2) υϑεὰ ἴοσ δἰ Δ515, σπμᾶ ποίδὲπρ τυδαίϊευενῦ 
ἐβοδροβ ἴδει; οὐ. Οεππηδη, μπᾶ ἀα ἰδέ σμολ πίοδίς, ἀα5.---4(, οὐ 
ἱππεῖς͵ Ἢ ἐχμΐες, ΑΝ., ἘΝ. δογεέηιεη, ἈΝτα. τυαγ-ῆογσες. ΤΉς ἰδιϊοὶ 

56 ῥχείςσγαθ]ς, Ῥδσδὶ]. οὐ. Νοῖς ἴ86 580] πη διςμβδὶς δηάϊηρσβ, οὕ. 
ΗοἱΪΖ., Ρ. 1:20.--ἰ συ" ΘΟ καταδιώξονται, ἴῃ ν.  δραμοῦνται; 76. 40," ςο" 

ἐκδιώκειν, (ὦ - Α͂Ι.---Θἴοεν. οὐ. 1;.---ὅ. ΕὸΣ Γ29.0 )ῷ9 Οτ., Με. σεδὰ 
ΓΊ29 9, Ὀαϊ [ἢ15 15 αὙΚΤδγα, ἔοσ ομασίοῖβ ἀο ποῖ δ Ρ οἢ τηουηϊδίη (ΟΡ. 

--ὈῊΡ 0}»}9 Φ (αὶ δἀὰ ) 21 ἔσοχι ν. ".--νγη ἴθ6 808] Ροϊμηρς πουἹὰ ὃὈς 
ὙΨ, Ὀαϊ οἱ, Οα5. 153.4.5.:. Κδ, 11, ὃ 130, 38, ο511. δῖ. ἜΧΡΊσεβϑϑεβ "107- 

λα οὰ 70γ δαμἶδ, (7. ὈΝΛ ΠΩ 2. 5. 135, »Ρ ὍΣ, Ῥ5. 32), 
6. Εος Ὁ» Εἢσ. βυρρεβῖβ )͵Ὸ νΕὶοἢ που]ὰ 6 ῬΑΙΔ]]. ἴο ο)0-Ὁ5, ὦ 

76. 4... ΤΙΐβ του] σεσαονς ἴδε βίσοηρεϑὶ οὐ)]εςοη ἴο ἴδς χεπυΐποηοββ 
οὗ ἴδε νεσβα.--ἼΝ ἸΧ2Ρ 18 ἃ ἰδο βηΐς8) ἴοστα ἔοσ Ἔχ πᾷ 58:81. οὗ ἔδασ, 

δυῖ 1ἰ5 Ἔχαςῖ τ δηΐϊηᾷ ἰ8 ἀεραϊοα. ὙΠ ῬὮχαϑε οσοῦσβ ΟἿΪΥ Βεσὸ δηὰ 
Να. 2.3. 1 ἰ5 ἰσδηβίδιοδ (4) αἱΐ αοε5 ργοιῦ ραΐε, (τεὰ,, ΗἹ., να,, 
ἘΝ., ο΄. 76. 305 ἸΡὉ ὈΝ)9 52 120 7}}; ος (Ὁ) αἱ )αοες ξγοιῦ γεά, ογἶ»»- 
δοη, Ἐπ. Μς., ἵν ε., “7. ὉΠ) Ὀλ)τῦ 20 15. 135; οΥ (0) αἱ 7αεες ὁκαἱ! ραιἦμεν 
διασζηεος, ΑΝ., ΟΑϑι. (8) δϑϑδύμηςβ ἴδ γ2 " ΠΌΝ 85 ἴῃ ν. 19 Ὁ.33)5) 
ὉΠ) ἸΘΌΝ, σαύδλεν ἐπ, ιυμϑάνσιυ, Ὀυὶ ἰϊ 15 οἱ υϑεὰ ἴπυ5 εἰϑετνβεσα. γ30 τλθδη8 

ἴο εοἰϊεοῖ, γαῤδεν ἐορείμεν, ἡΌκ ἰο γαϊδέν ἐπ, ιομδάγσιυ. (8) 18 ᾿ἰῃεγείογε 

ἙΟΠΙΊΓΑΙΥ ἴο υϑᾶσό. ὍΝ ἰ5 ςοῃηοοϊδα 1 Ὅγιο οί, Ὁγ ὦ ἘΠ. ϑοπιθ 
ἀεεῖνε ἴῃς τησδηΐηρ οὗ δἰαεκηέςς ἴτοτη [815 ςοηῃοςοῃ, οἴδεσβ ἴῃδὲ οἵ γεώ- 

πες5. ΤὮς ἰδίίοσ 15 [ἢ τόσο ΠΠΚοΪγ δηὰ (Ὁ) ἰ5 ἰἢς τηοβῖ ὑσοῦδοϊςε σα πϑἰβ οη, 
αἰ! 7αεες πανε ραϊμεγεά, αοφμίγεά γεάπε:5. δες Ηρϊὶ,, 0ὕ082., ΧΧΥῚ, ν. 43 

Οἴδοῖβ ἀεγῖνα ΝΟ ἔσο Ἵν, ζύ. ΒΏΒ., δῃὰ ἰσδηβϑίδίς δεαιγν οσ οϊοῦ 



ΙΟ2 ΤΟΕΙῚ, 

ἙΏσ. Ὁ δηβἰδίοβ ἐυενν 7αεε δείγαγς ἰμπαΐ τυκίος ἐς ιυμδῖπ. Οἰηθρυσα: ὙΦ 
9. Ὁ ὡς τρόσκαυμα χύτρας βεετη8 ἴο ἢανε τεοδὰ » ϊῖδ ἃ ποὺπ ἔοςσ 153. 

Ῥτ τοῦ ΥΡ ἰ5 Ἰσαῃϑἰδίοα (στοηρὶγ) ὉΥ καῦμα .---Ἴ, ΠΌΤ 5 οταϊἰεὰ ΌΥ ἴεν. 
Ὀεοδυϑο οὗ ἴδ τηεῖσε δηὰ οὗ ἴῃς ςοηίεσχὶ, ἴῃ ψβῖςἢ ἰδς Οἰτηρίηρ οὗ ἘμῈ νυνὶ} 
8 ῬΓΕΙηδίατο, ο΄. ν.". [Ὁ ἀΡΡεδτβ ἱπαεεὰ ἴο Ὀς ἀυς ἰο αἰτίον,, ἴς σορΥ- 

515 ἐγὸ Ἰρμῦηρς ὑροὴ ποτ αἵϊεσ ἢ μδὰ πτὶτῖθη Ὁ}ν.--πῦν 15 ἃ τω εἴδσν 
ἴοστλ ἴοσ "παγολίηρ, σὐἀναποίηρ.---Ἴ 03} που]ὰ Ὀς [1|| ἐλεγ δογγσισ ΟΣ ἱεμά, 
δὈυῖ τῇς ἐχρδηδίίοη [ΠΟΥ ἀο ποῖ ἰεηὰ {πεῖς ρδίὮ5, ἑ. 6.,) ἐδ. ομδ στϑῖα- 

1δἰη5 Ηἷβ οὐγῃ δηὰ ἀοδβ ῃοΐ αἰΐονν δηοΐδεοσ ἴο ἰδῖο ᾿ξ, ἀοςβ ποῖ ϑουῃμεῖ πδῖ- 

υχ8]. Απὰ ἴδῃς αἰ ου οὗ [815 ἴεστλ 848 ἰοὺ Ὀδεη [6]. Οἷς τη5. τεδας 
192. κι, δποῖδβεσ 1» κι, 5 ἐχρ δίῃβ ΌΥ͂ 1.22»0. ΟΦ ἐκκλίνωσα», δ, 
Ἢ ἀεοϊἑπαδωπὶ ΤΑΔῪ Ῥοϊηξ ἴο δὴ ογίψί δὶ 1.85) (Ὁ τ.), οσ γηὺ" (ϑῖεν.), οσΣ 
3.0}) ε., ΟΑϑπι., Μεγ). Ὑῇε ἰαβὲ ἰβ ἴῃε πιοβὲ ρσοῦδθὶε. Τὸ σεβδὰ 

ἸΣΣ 8 ποῖ βδὸ δάν,ββθ]ε, θθοδιϑε ἴμα σεδαϊηρ ἰῃ Μ'ὶ. γ5 σβεσε Σξ ος- 

Οὐ5 15 ἀυ., ἰΒουρῃ ἴδ τοοὶ πιεδηΐϊπρ οὗ Γ3», ἐο τοὶπα, τυεανε, ἐισῖ κέ, 15 

611 ἐβἰ Ὁ ]!15ῃς. 1 ὅυγ. 'αδαέ ταθϑῃβ ἐο δὲ ηρεχεὰ ωῤ, ἐπιαηρίεα, 8.5 
νδη Η. οαΐτ)5, δῃιὰ 1Ὁ 1 οουἹά Ὀὲε υϑεὰ ψῖῖ ῥαίὰς ((΄. 4130 ϑ.ῇο]ζΖ: νέγ- 
δίμάεη, σοηεῤἰἴσαγε), ἩΓὮΥ αἰὰ “Ὁ ποῖ ιυ.8ς 1ἴ ἴῃ 8ὶ5 σδηβιδίοῃ ὃ---ογντην ἔοσ 
Ὀσπακ. --ϑ. ΚΗπ ΘΟ ἀφέξεται, Αᾳ. συντρίψει, Σ᾿ θλιψει. (ΖΦ -- ξοτης Ηεν. 

ΤΆ58. ἩΡΠν, ΑἿ 15. οοττεοῖ.--. 15 υϑεαὰ Βοσὲ ἴο δνοϊὰ ἰδς τερε ἴοι οὗ 
τὸν, τοῦθ 8 ἀϑύυδιν ἴδε Διί βοῖα}}Ὺ Τοηίτιςίεα τοι, Πετε ρᾶσα]}. ἴο 
ὈΓΥΝ δηὰ γι, ΟΑϑ5..: “λήρ"-γοαά, ἃ5 ἱξ ἀεπηδά δηὰ Βεδρεδὰ υρ ἔοσ 

Βἷτῃ δίοης.᾽ [{15 βίωι! ἀμς ἴο ἴδε ἀεβῖγε ἴο δνοϊὰ ἴδ βᾶσης ἴεσχῃ ἰῃ οἶοδε 
δυςςεβϑίοη ἴδδὶ [οεἱ υ8ε8 βετα πῦθο.--ἰὦῷ τεδὰ καταβαρυνόμενοι ἐν τοῖς 
ὅπλοις αὐτῶν, ΔΡΡΑΙΘΏΠΥ -Ξπ ΟὐὉ:3) τ ΣΣ 8.133, ἰδουρ ἸΝ ἃ. τ 1ηΚ5 [δὲ ἐν 

τοῖς ὅπλοις αὐτῶν 8 τα ᾿Ἰγῦ 03. Νίδῃ Η, τερδγάϑ (ὦ 85 οοῃίδἰπίηρ ἴδε Ὀεϊῖες 

ἰεχί δηὰ σεδβ ἸΏΞΟὉ3, ἐσης 505 ἐσμέῤεηιεπε, Ὁ. τεδὰβ το δὲς σισογά. 
Βυϊου ἴδε ψ80]6 4 15 ῥσείοσδθ!ς, μου ρἢ Ρεσ Δ 05 ποῖ δ ορεῖμοσ οοσσεςῖ 
Ῥτεβεσνεά.---ἰοον πῦϑη 21) (ΕΟ καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν πεσοῦνται, Δ ρ- 
ΡΔΙΘΠΌΥ Ὃ3 ἔοσ 3, 980 Οσ., θὰ. πὺν οσουγβ ΟἿΪΥ ἴῃ ἰδῖε πτιηρβ, Νε. 
41} 411. 11 (Β. 2310.425 10. .33}2.4613, 115 σ'σῃ!ἱδοδηῖ [Πδἱ ἴΠ6 ῬάᾶΓΔ]]. οὗ 2 (ἢ. 
2310 ἴῃ. 2 Κ. 111} 88 29 ἰηβίεδά, [{ 15 υβοά οοἸ]εσνεϊγ. ΟΥ Ασ. οἕδα- 
δώῃ, αογιάδῃ, σεϑοΐοσς, ταῖββῖ]8. Ὁ) ἀοε68 ποῖ ΟἿΪΥ σχδϑῃ 20 }αἱ} (υπίηἴεη- 
ἰοπα!]γ) δαΐ 19ὸ ἐο ἑΐγοιυ ομεϑεῖ, ῥίμηρε. τι 2 ἰβ βίτωϊϊασ ἴο 2 
ὈΣ ὅπη, ν. ", ηγομρ {μα τυεαβοης, ἑ. Ε., [Ὲ6Υ τῆχιιϑῖ [Πποτηβεῖνεβ ἰῃ θεῦνεθῃ 
ἴδς πεδροηβ, τουμὰ δρουΐ ἰπεὰ, ἘΝ. ἘΞ “εὰ εἰ μὲν 7επδείγας σαάεηὲ ἰβ 
ἄυς ἴο 7ετοσηθ᾽β τηϊϑυηογϑίδηαϊης οὗ 5 ἰθϑομοσ᾿ 8 σειπδεῖς ἴμδὲῖ (Ὡς 
οοῃϑίσιςοη οὗ γῦφη ἽΡ2 15 ἴῃ βδπηε ἃ5 ὈΣΤΩ 2 (ν. 3), ᾧ΄. Ἐδβσλοσ. 
θυ. ἰΣΔη5]8ῖ65, οἷς χα τη νοὶ ἡ) αβέηρειυαῖ! εἶπ. ὅ8ῖεν. αἰνὶε5 αἰ τ ΠΥ, 
Ἰοϊμίης 155» ἰοὸ πῦψη 23 δπὰ ἰακίηρ 5 τὴ ἴῃς [01]... Ῥὰϊξ γϑῦν ὁδηποῖ 
Ὀε βρασεὰ ἴῃ 186 Ῥσενίουβ [1Π6.-- Σ᾽) ἔγοτῃ γ' ΚῈ3 ἴο οἱ οἵ, δνεαὶ οἵ. 
ὕϑυσ!γ ἰἰ ἰς τδουρδι ἴμδἱὶ {πε οὈ]., ἐλεεῖν σομγϑε, 15 οχταϊτιοὰ, ΕΝ., ἰδουρσὰ 
Μασ ἰδ κεβ 1 δΌϑοϊἴεϊν ἴῃ ἴμ 6 σεηβα (δδὲ ἴΠοῪ Ὀυγξῖ σου ρἢ [06 το Ρ- 

ΟἹ δηᾷ ἴδῃ οἶοϑα ὉΡ {Πεὶγ σϑη 8 δἴ οῆςε 30 (δῖ ἴΠ6σΘ 18 ἢ Ὀσεδῖκ. Βυῖ 



,5- 1ο3 

ἰϊ ἰβ νΕΣῪ ἀουδί] τ Βεῖμεσ ΨΣ2" σδα τλθδη [18 Δρϑοϊυἱϊεῖγ. ΟΦ καὶ οὐ μὴ 
συντελεσθῶσιν͵ Θ συντριβήσονται, Ἐ οἰ ποπ ἀεηιοϊομέμγ, τοῖς μθν, τ Ὡς ἢ 
85ϑοταδηγ Ηςοῦ. τγ55. βᾶνς, δηὰ ἴῃς Ρ8553., ϑοσὴς αΚ. "38. δῃ ἃ Σ βανε ἴῃς δςῖ. 
ΑΕ, εἰ αἱ., εχρίαἰη ἰξ 48 εαυΐνα!ςηϊ ἴο ἡγγ8} κ᾿ ἐδδγ αγε ποί τυομπάεα, 30 
ΑΥ͂., τ. διιθηᾶβ ἰοχὶ ἴἢυ9. Βαϊΐ τ} 18 ΟΠ ΔΙΥ ἴο ἴῃε ἔαςῖ8. ζδ οοη- 
πος ΚῚΣ ὙΠῸ ΡῪ2 ψαΐπ, ἸἸῸῸ Ὁ2ΡῸ μῦν σπὰ ἐΐεν ἰαζε πο νιόμδυ; [μ18 

ἷθ ἀπ ἰο ζ7᾽5 Δ] ἐροτγῖςδὶ ἱπιεσρσείδιίοη οὗ ἴῃς Ἰοουβίβ.υ ΕἨ σ. ἰγϑηβὶ. 
σπὰ 7561} ἑνίο 16 ῥοπὰ απά αγὲ πο ἀγοιυμεά, σοταρατῖης τὸν τὶ Ατ. 
δαϊαξωπ(), δῃὰ τεδαϊηρ 1930) ἔοσ Ἰ;χ2ν. Βυΐῖ [815 8 ΟΟΠΊΓΑΙΥ ἴο [86 
ἔαςῖ58. Εν ἀἜῸΥ τ μδὶ ὰ 58 τηδϑηΐ ἴ8 (Πδὲ ποίην σδη βίορ ἴδοσα ἰῃ τμεὶγ 
ΤΑΔΙΟΝ, ὨΘΙΠΟΣ ΕΔΡΟΏΒ ΠΟΥ Ὅ78115. δίησα ἰΐ 15 ἀουθυ} τ ΒοῖΏΕΣ ΨΥ2" 
δΌ8. (Δ ἜΧρσεβ8 [ἢἷ8 ἰξ ϑ6εῖη8 δάν:β80]6 ἴο σεδὰ γγγν Μὸν ἔοσ 902" μὸ 
ἔμεν αγὲ ποί εἰοῤῥεά,. 1). τἰΔκοβ Ὅ»), ν. ", στ γγυϑν, ἐν ἀο πο ὅγεαξ 
οἵ αἱ πὸ εἴγ.--ὃϑ. Ὧφι γ΄ γοῶ ςοπηεοίεά τὰ ρυῦ ἡερ, ἰο ἱερ, δοαηερεῦ, 

γμδῆ,, {πεν γεδῖς μῥοη ἐδ οἷν, 3, ο΄. 15. 33.. Ὁ ἐμὸν οἰέηεδ, Οτ. ουαλθη 5 δο- 
ςοσάϊηρ!Υ τῷ05 γ΄ 0. Βαϊ Ρ᾽Φ τιδὺ ταθδῃ 1815, σι βουῖ ἐμιεη ἀδεοη, ΕΥ̓͂ 
νἱγίυς οὗ 15 οοηῃοςὔοῃ 18 ρυῶ, 5 858 ἴῃ Ὁ)7,23, ἐλ γν οἰδηιδ ἑἐπίο ἐδ οἶγ. 
Οπδ ΣΔΥ πεδίου ΒεῖΠΟΣ »5 ψὰ58 ἴδῃ ποῖ σαῖμοσ ὋὉ3 μροη ἐδε τυα]], 

Ὀυϊ [ἢ]18 18 ἜΧργεβϑοᾶ ἴῃ ἴῃς ποχί ῬὮΓΣαβα 115) ΠΟΠ2. Ὑδε [Ἰ45]. “1.67 
γωσλ μροη ἐκ οἷν 15 ἰῃοτείοσε ὑσείεσαθϊε. Φ ἐπιλήμψονται ἱοοῖς 7,2" ἔγοσμ 

Ασϑιι. Ὁ) (Ν)ο].).----22}}}) εποσίς Ρ]., ὦ “Ὁ σοσγοςγ ἰγδηβὶδῖς ὉΥ Ὁ]., 
Οτ. δὐλεηβ Ὁ,32)9. ὍΠ6 σοσρδγίϑοη 15 ἢοΐϊ δρρσορσίδίε βοσε, δῃὰ 2.5 
8 ἴο Ὀς τεχαγάεά 845 ἃ ἰδίεσς μἷοβϑ (Ὠυ.). 

ΙΝΘΕΚΤΙΟΝ ΟΟΝΟΕΒΕΝΙΝΟ ΤῊΕ ὉΑῪ ΟΕ ΥΑΗΜΕΗ 
(ἷ- 3 

10-11. ΤΏεθα νϑῦβοϑ δῖα ὈΥ (86 ἀδΔγΥ οἱ Ὑδηνθ ἱπίογροϊδίοσ 
Δη4 ἀο ῃοΐ Ὀεϊοηρ ἴο [06}᾽8 οτρίηδὶ ἀδβοσ ρὕοη οὗ [6 δάνδηςε δῃὰ 
αἰίδοκ οὗ (6 ἸοουϑίΒβει ὙΤὨΘ ᾿ηἰογροϊδῖογ σοηπδοίβ ἴΠ6 ἀδΔΥ οὗ [86 
Ἰοουβίβ 50 οἰόοβεὶυ ψ ἢ ἰδὲ οἱ Ὑδην ἢ ἰδὲ (ΠΟΥ Δ΄γ6 Ῥγδοῖοδ! νυ 

οὔθ. Τα Ἰοσυϑί8 ἃγα ἤδσα ποῖ [Π6 Ῥσδοῦγβουβ 8δηα Πεγα] 5 οἵ {Π6 
αΔΥ οὗ ὙΔηντεὶ Ρυΐ (Βς [ΘΙ 0 ]6 ΔΥΤῚΥ ἡ ἰοἢ Ηδ 0.868 ἴο ἐχεςσυΐα ΗΪ5 

Ψ11 οὐ ΗΙ5 ρτεαὶ ἄδυὺ. ΤὨΪ8 γαΐϑϑϑ, οὗ οοῦσϑο, δ οῇςβ (6 αι οβ οη. 
ΒΟΙΠΟΓ ἴΠ6 ἱπιοροϊδίοσ στοραγάθα (ἢ Ἰοουβίβ 88 σϑᾶὶ ἰοςιιϑίβ οὐ 

ΓΑΙΒΟΣ 848 δροοδ υρές ἴοσοθβ. ὅ66 Ρ. σο. Τὴ δοοοιιρδηγίηρ 
σοϑιἶοδὶ Ρμεηοσμθηδ ὨδσῈ ἀδβοσ θα ΔΓ ηοΐ οδιιϑεα ὈῪ [86 Ἰοσυϑί8. 
να αν βεσα πο ογάϊμασυ (πυπἀογ- ϑἴοστη ΠΣ ἴΠ6 ἔγθαιθητν νὴϊ- 
6586 4] ἀδτικοηΐηρ οὗ ἴῃς ΒΚΥ ΌΥῪ 8 Β'ρῃϊ οἵ Ἰοςσιιϑῖ8 Ὀυΐ (86 ἰτοπιθη- 

ἄἀουβ σον βίοηβ δηἋ 5ἰρτιβ Δοσορδηγίηρ (86 ἀδΔγ οἱ ὙΔΆΜΘἢ. 



1ΙΟ4 ΤΟΕΣ, 

. “ Βείογε ζει 4δ:6 ἐαγίδ ἰγενεδίες, 
με μεαυεης φμαξε. 

δ ανποδ τεοοη γγοιῦ ἀαγξ, 
απὰ δὲ κίας: ιοϊδάγαιν ἐλεῖῦ ἐῤΪϊεπάοων. 

. Ακὰ Υαδιυεΐ μέεγς ΗΠ ἐς υοΐοε 
δείογε ΗἰἾΝὌ ἀν, 

ον υενν ζγοαΐ ἐς Ηἰ ἰς ποεῖ 

γεδα, ῥοιυνεγζωμΐ κε ἐλαὶ ἐχεοιες Ἡ ἐς τοογά. 

Τον φγεαΐ ἐς ἐδε αν οὗ Υαλισεὰ απὰ υενν ατιυεὶ, 
Απκὰ τυδο ὧπ ἐπάμγο {ϊ ἢ" 

ΤὮτοςα βἴσβ., (1) δπά (2) σοηβίβξ οὗ 8 ὑεηϊδηηοίοσ -ἰ- ἃ Βοχδιηδίεσ ὁδοῦ, (12) οὗ ἃ 

μεχαπιεῖοσ. ὙΠΕΥ͂ ΓΊΔΥ 4}} ἰοχεῖδοσ ἔοστα ΟὨΪΥ ΟἿ 511. 

10. Βέίογε ἐδιοηε ἰι6 εαγί; ἱγεπιδίος, ἰξ6 πδαυόη5 φμαζε. Ῥτεοεάεα 
δηα δοοοιηρδηϊθά ὈΥ̓͂ [Π656 στεδΐ σηδηϊεϑίδ ο8 (86 ἰοςσιιϑίβ ΔΡ- 
Ρτοδοῆ. ΤΟΥ͂ δῖὲ ποῖ ἀυδ ἴο ἴθ. Τὸ δεϊρμίοη (ἢ6 ἴδασ δῃ ἃ 

ἄδερϑῃ (ἢ6 ἀνγε, [86 δαυτ 858 γψὲ}} 858 186 βδανθῇβ ἴτε }] 6. ΤῈΘ6 
Ὠρανθῃβ δῖα ἰμουρῃξ οὗἨ 85 ἃ 8014 νδυϊὶ, τ. Απὶ. 85 2 5. δ) 15. 
τ35, Τῆς σμη απάὰ {1:6 “ποορβ ργοῖν ἀαγξ, απᾶ {Π:6 είαγς τυϊμιάγαισ 
ἐμεὶγ ὀγίρηίπεος, αἷς. ΠΑ τουτῖθ]6 τπυπάογ-ϑίοστη δοοοπιρϑηΐθα {86 
δδυίμβαυδία οὐ [85 ““ἀδγ οἱ οἰουἀβ8 δηὰ ἄδορ ἀδιῖζη655,᾽ 25.--311. 
Απᾶ γαλιυεῖ «ἰξγς ΗΠ Σ νοἷοο ἴἰὰ ἀίαϊ (ὨσμοΣ Ρ6 815, ἴοσ ἰῃς 
(ΠΟ 8 ΗΙ5 νοΐςθ, βοιῃθιπη68 8150 (6 τυ] ηρ δηα τοϑσ- 
ἷῃρ οὗ ἴδ εδδσίμαιδκο; θυΐ Βογα Σΐ 15 ον θην (6 [υηάοτ, οὐ. 

Αἱ. τὖ ΗΡ. 3.5: 1 Ῥ, 18'9 ,60. ὙἨδ Ἰοσιιίβ ᾶτὰ ᾿οδ᾽]οὰ ᾿ ἐς σγρῖν, 

ς΄. ν. 5, διὰ ἐλ ἀροηΐ οἵ ἐχεοιίον οἵ ΗΠ 5 τυογὰ οὐ ῥηγῥοσε. Ἐείογε 
θεὰ Ηδ (δυη 6 Γ5 85 1 ἰο θῃἤδποα [86 ἀυσίαὶ ποΐβα οὗ (86 ἰγδηρ οὗ 
Η!5 ναϑὶ διτηγ. ΤΏΘΥ 816 οοπλίηρ οἡ ΗΪ5 ργεαὶ ἀπά ἐχοεεάίηρῖν ἰον- 
γίδίς ἄαγ. ἼΤὨδ ἀΔΥῪ 18 80 αν! ἰμαἰ [6 Ρσορ μοὶ όοηεγ8 τὐλο παν 
ἐπάμγε {ϊ, ο΄. Μαὶ. ,χ12: 5 76. το, Ἐν! θην [ἢ6 ᾿ἰΐοταὶ Ἰοσιιϑί8 Δ’α 
Ἰοϑί βίρῃί οἵ ἤθσθ, δηὰ (ΠΟῪ ἃγΓα Ὧ0 ἰοηρεῦ Βογα 8 ΟΣ ῬγθοῦΓϑουβ οὗ 

Ὑδαν ἢ 5 ἀδγ, Ὀυΐ [86 ἀροηίβ οἱ ΗΪ5 ψ}}}. 

ΟΑΙῚ, ΤῸ ἨΗΕΑΞΒΤΕΕΠΥΨΥ ἘΕΡΕΝΤΑΝΟΕ, (259. 

182-14, ΤῊΪβ ς4}} ἰο τβρθηΐδηςθ οτί σίπα}}ν [ο]ονγθά αἰγοςῦγ ὕροι 
ν. ". ΑΒ 1 ποῦν βίδηϑ 1ΐ ἰβ ςοπποοίοα τ ἢ [86 ἰηϊογροϊδίίοη οὗ [16 
ἀδγ οὗ Ὑδην ἢ, δηα νγὰ8 ἰηἰοη δα ὈΥ [Π6 ᾿ηἰοΓΡοϊδίοσ ἰο μῈ ἰδ θη 



“Ἶ32-6 τος 

88 ἃ (8]] ἴο τερεπὶ ὄἐυθῃ Ὡον, Ὀεΐοτγε 1 858 ἴοο ἰδ, (δουρῇ [ῃ6 ἀΔΥ 
οὗ Ὑδῆνε μ85 ποῖ ΟὨ]Υ ὈδοῺ Βεγαὶ δά Ὀπῖ δοῖι4}} Ὀασυη, ἰῃ οσάεν 

[αἱ (Ὡς ᾿υάστηεηϊ οἱ Ὑδννο ἢ ΤδῪ γεῖ θ6 δνετίδἃ. Οὔ.1 186 5:τ- 
1147 ἱπιθροϊδίοη ἴῃ ἰδ, Βυΐ [86 νϑῖβεβ {ποιηβοῖνοβ σίνα πὸ δίηϊ 
οὗ βιο ἢ 8δη ἰηἰδηοη οὐ [86 ρΡατί οὗ Ϊοοὶ. [ἰ 15 186 οχίγειης οἵ (ἢ 6 
οΔΙυνΥ ἰο ψῖσἢ [Π6 Ἰοσυϑὲ συγδῖτηβ σαϊρης σεάποα (ματι, ο΄. ν. Ὁ, 
(8αΐ με 5366 8 ἴο ἀνοσί ΕῪ Ὑδηνθ 8 στδοίουβ ἱπίοσνθηίίοη ἩνΒΐ ἢ Ὠ6 
ΒορΟΒ ἴο βεοῦγε ΌΥ 186 εδγηδϑῖ, ψ Βοὶ6- ποασίθ ρεδηϊίδηοα οὗ (86 
Ρθορὶθ. Οἱ ἴδ ἀδὺ οἱ Ὑδῆνεῃ μα ἀοαβ ποῖ βρεᾶκ. 

12. ει ἔνθ ΠΟΥ͂Ν, ἰ6 Ὑδατ ἣ 5 ογϑοῖς, 
Τυτη υπΐο Με πὶ 4}} γουγς Βεασί, 

ἍΊ ἰδίως δηὰ πεερίῃς δηὰ τπουτηΐης, 

12. Ὀυϊ τεηὰ γοὺυγ Βεδσίβ. δῃηὰ οὶ γοὺσ χδιιθηίδῖ 

Απὰ τεΐζυσγῃ ἴο Ὑδαπνο ἢ γουγ Οοά, 
ἴος αταείουΞ 5 Ης δηὰ οοσηρβϑίοηδίε, 

Ιοὐσ-δυδετίης δηά ρἱεηΐϊεουπ ἰῃ Ἰογε, 
δηά τοϊδηῖ οὗ ἴδε ον]. 

Μ. ἢο Κηονβ Ὀυὶ Ης τὙ]} ἴυτη δηὰ τεϊεοϊ, 
δηᾷ Ἰἰεδνε ὑεδίπα Ηΐηι δ Ὀ]εβπίης, 

(Εογ) πιοδαὶ -οὔδεσίηρε δηὰ 1:0 διίοηβ 
ἴο δῆτε γουῦ Οοαν 

ΤΉγοο 58[15., (1) δηὰ (2) οοῃϑβίβὲ οὗ ἵνο βεχδιγοίεσβ, οδοῖ, (3) οἵ ἃ βοχαπιείεσ -ἴ 
ἃ ἰεἰΣδπιαῖοσ. 

12. Βιεὲ ευοη ποῖῦ ἢδ Ὀ6]1Ιον68 (δι (ἢ 6 νογβίδΥ 6 ἀνοτίοἃ. ΤΏ6 
Ἰοσιιϑὲ 5ΜΔΙΤΩΒ τὸ οσκίηρ ἰοστῖῦ] 6 μᾶνος. Βαϊ ἴῃ 5 βρίγι 7οοὶ 
[6618 (ἢ 5ττῖηρ οὗ [6 ΡὈΓΟΡ. ἱρυ]86 ἴο βυτηγηοη [Π6 ΡῬΘΟΡΪΘ, ἴῃ 
Υδν ἢ 8 ΟὟ ὩδΔη6. Ευεμ ποιυ, 55γ5 ῬΨαλιυεῖ, ἐμ πὸ Με 

εὐ γομ ιὐποΐς μεαγε! "““χὶϊὰ [Π6 Ἔχε ἴοσοα οὗ γοῦγ τποσαὶ ρυτ- 
Ροβ6᾽ (Ὁγ.). Το ποδζί 15 ῃοΐ ΟἹἹῪ (δ 8εδΐ οὗ ἴ6 ετηούοῃβ, Ὀυϊζ 
450 οἵ (ἢς ἱπίο!]οςῖ δηά [Π6 τ}. [πῃ Πδυϊθσοηοσν απ ιυἱέἶι γΟῊ 
ευλιοῖδ 5οιεῖ 15. αϑυδ}}γ δά ἀβά. [1{ 5 ἱτηροτίδηϊ ἰο ηοίδ [ἢ6 5[Γ655 αἰ ὰ 

ΟἿ [815 τ 8016-Βοαγίθα στοροηΐδηςοθ Ὀδοδυϑε [06] οἱ η5 ἴο [8 ἱπηὸῦ 
τεαυϊγοηθηΐ 411 ἰῃ6 εχίεσῃδὶ β'ρτιϑ οἵ ρεηϊίδηςθ, ,αϑίρ, ιυεορίηρ 
αμὰ ἰαπιομέπρ, ΜΘ. ΤἙΒασδοίθσιϑβαε ἰῃ6 ἀδὺ οὗ σοηι] οη 4150 ἰῃ 
Εβί. 45. Ηδ ἀοεβ ποῖ βρϑαᾶῖ οἵ (ἢς 5ἰη58 οἵ (Π6 ΡΘΟρΪ6 δὲ 4]}, Βαϊ 8 
ΔΡΡ6Δ815 ἰο (6 ρἜΈΠΟΓΑΙ ἴδε ηρ οὗ 5ἰηἔυ ] 688 ΒΊΟΝ ΟΧΡΓΘ5565 156} 
ἴῃ {8656 τηοῦε5 οὗ ρεηϊΐεηςο.---18, Βυΐϊ ψὮ16 Βα δηάοτϑαβ [Π656 6Χ- 
ἴοστι8] τη θ5 δ6 ἰη58515 οἡ (6 τορεηΐδησα οὗ (6 Πεασί, γερά γοΉ 



τού ΤἸΟΕΙῚ, 

μεαγίς γαίμον ἰπαἢ γομν ραγγοηΐς 1 ὍΝ ΏΙς 6 αἰ 6 Γ5, ἐς. ρ., ἴτοσι Ατλοξ 
δΔηα 5αἰδῇ ἴῃ ναϊυΐηρ [86 συ, ἢ6 15 ΠΟ ΙΏ6χὰ στ 4}151ὲ.. Ηδ τγεοος- 

ὨΪἶθ68 (Πῃ6 προ οἱ ἄδερ, βίπηοοσε γερθηΐδηοα δη ὑγεβϑεβ 1ΐ Βοηθ ἴπ 
(815 βιυἰκίηρ τδπηοσ. (Οὔ. 76. 4 58. ς τ ΕΖ. 365 Ζο. γη2, Ἐσπάϊης 
οἵ [86 ρϑιτῃθηίβ νν88 ἃ βίρῃ οἱ ρτίεΐ, οὐ. 1«εν. 12. 76. 265, Βαϊ 1 
ταϊρῃϊ θ6 ΟΪΥ ουὐϊναγά δηά ἔοστηαὶ. ὙΠαΐ ἰβ ποΐ φηουῦσῃ. 50 ἴδσ 

Ὑδην ἢ δὰ βροκθῆ. ΝΟΥ ἴἢ6 Ρτσορμεῖ Ἔχραπῃάβ δῃηά ἱηίοσρσείβ 
(818 «811. Απά ἱμρη ἰο Ὑαλιυοῖ γομν Οοὗ, ζογ Ηε ἐς σγαοίομς αμάᾶ 
μὴ] οἵ εονιῤαςείοη, σίοιυ ἰο ἀἩ γε απά οἵ ργεαὶ ἰουΐπρ κἰπάμεσσ. ΤὨδ 
ΓΕΆΘΟΙ 2ῸΓ ὮΟΡ6 δὐθῃ ἐθ ἐχίγερης 1165 ἴῃ (86 ψοΟΠ ΟΣ ΠΥ στδοίουβ 

οδγδοῖοσ οὗ Ὑδῆμεῃ. ΤὨδ Ρῥσορδεῖ υ565 ἴῃς ἔδπιουβ οἱ ΡὮγχαϑα, 
ζ΄. Ἐχ. 345, ψὨΐϊοἢ 85 ιϑϑα ὄνοσ δραίῃη, 6. ξ., Ῥ8. 86᾽5 τοϑ᾽ 14. Να. 
ο᾽7. [Ιηϑἰοδά οἵ απὰ ἐπι ἩΠΪΟΝ 15 δὐ ἀοὰ ἴῃ Ἐχ. 345, θοΙΒ 70εἰ ἀπά 
Του. 42 τοδά αμά γεῤεηίοι οὐ ἐ᾿:6 ευἱϊ, νι ὈϊΟἢ Βα ἰηϊοπἀοὰ ἰο Ὀσπην 
ΡΟ ἰῃ6 ῬδΟρΙ6. ΤΪβ 15 σίνθη δα ἃ8 οπα οὗ Ὑδῦν ἢ 5. αἰ(τ- 
Ὀυΐίεβ, 4150 ἰῃ 7οη. 42, δηὰ ἱτηρ|168, 85 6. 185 χδ5" ᾽5. 15 7οῃ. 4. 58δον, 
(μὲ Ηδ αἰνγαγβ ἀοδϑβ [πΠ|8 ἤδη οοσίδίη σοῃ ἀἸ 008 ἀγα 1616. 50 

11 45 θδοοῦηδ οδαγδοίοπβίῖς οἵ Ηΐ. Οὐ ἴδ Ρ4515 οἱ [5 στα- 

αἴου!ϑ σοπηραϑβίοη οὗ δέν ἴῃ 6 Ρτορμοὶ Ὀυ}145 8 δορε.--14. Τὶ 
158 ποῖ δρϑοϊ υἵεὶυ σετγίδίη, Ὀυΐ τὐὴο ποις Ηξ πιαν ἵμγη, ἴτοῖὰ ΗΙ5 
Ρυτροβα οἵ ἰυδριηςρηί, σμπά γερομί ἀπ δον Ηἰ5 οοτηρδβϑβίοῃ, σμᾶ 
ἰφαυε δοϊμάὰ ΗΠ πηι, 85 ς ἴυγῃ5 θδςῖ, α ὀἰεοσὶμρ ἴῃ [Ὠ6 ἰΔηρῖ0]ς ἴοττα 
οὗ τεῃενϑαά ἔεγα γ, 80 (Βδὲ [ῃ6 ἀαἰϊν 5Ξδογίθοοβ, δε »ιδαϊ-οἤεγίπρ 

απὰ {Π|6 ἀγὶμκ-οΠογ Ρ, ΤΑΑΥ Ὀδ σοηθπηυδα δηὰ ἰμ.5 (6 ΟΥΑΙ ΠΔΙΥ 
Τλ6405 οἱ ἰηίεγοουσθα ἢ Ὑδησε ἢ 6 ἰπϑυγοά. 

10. ΥΥΡ π ΨῸΨ οὔ. ὈΥ βόσηῆς ΟἸκ. ση53.---11., ὦ ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα λόγων 
αὐτοῦ γ)3 ΠΙΦΠῸ ὈἸΧ "», ἄυε ἴο αἰτίορ. οὗ Ὁ, ἰτα 5] 58. ἔγεεϊυ Ὁγ ΡὶΪ. 
--κοῦ ὦ ἐπιφανής Ἡ ἐϊϊμειτὶς, 5 1ὲ ἔτοσα ἤν .--τῦῦθνν ὦ ἔσται ἱκανός αὐτῇ, 
Α4. Θ ὑπομένει αὐτὴν, Ἡ τωϊιοίδη5.--1Ὁ ὍΓΡ ὍΣ Φ καὶ νῦν Ἡ πιωνο ἐγρο, 

Ὀυΐ (ἢ]158 15 ἴοο ψεαϊς, σπά ευεη ποὺ  Ἰθου ἢ ἴδ ἀδηροσ 15 580 στοαὶ. ὅεῖ- 
τάδη: μπᾶ αἀμολ 7εἰξὶ ποοῖ.---οῖννν ὍΝ) (Ὁ δα 8 ὁ θεός ὑμῶν.---Ψ 20, (΄. 

Αἴ. 4’ Ηο. 143.---ϑόμο Ηδῦ. τ55. ὃ Ἐ οἵὰ. ) Ῥεΐοσε ὈἿΣ3, Βοῖηδ 155. 
ΟἿ. ῬΓΕΡ. 2 ἴῃ ν332] δηὰ ἼΡΟΌ2).. ὅϑόῖηδ ΟΚ. π|158. δά ἃ καὶ ἐν σάκκῳ αἴϊεῖ 
Ὁ1Σ2.---18, ὕκὴ γαίδον “πάη, σ΄. ἘΒτ. Ὁγον ῥγίς., ποῖ μέ. ψῖτι τοσῖν σμδογά. 
(ΕἸ.), ἔοσ ν. 15 ἀδβϑοσῖδεβ (σοά᾽ 5 οβασδοίοσ, ν. 14 βρεδκϑβ οὗ ἴῃς Ῥοβϑι ὉΠ} 

οὗ ρασάοῃ. ἴΙῃ ν. "6 ὍΠ)) μὲ. στ τοαῖῦ σοη].---14. Ἴ0)) ὭΣ) 5ἰδηὰ ἱπ δρ- 

Ῥοβί ἄοῃ ἴο "9.3, ψΒὶοΒ ἰ5 ἃ 1Πς Ββασβῆ. ΑΕ. Κὶ.: ἼΟΣΝ ΠΟ ὉὉῸ Ἰῶρθ. 

Οὐ. Ῥσόοροβδβ ἼΟΣ πγυσν. [6 Ὁ ἀϊά ποῖ βίδπά ἱπ [Β6 οσίζ. ἰξ νγγαϑ βυσεὶγ 
τηδσδηῖ. Ὀϑπῦν Φ ἡμῶν, ΑΙ εοττεςί, οἷ. ν. 15, 
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ΤῊΕ ΟΕΕΑῚΥ ΡΕΝΙΤΕΝΤΙΑΙ, ΑΘΘΕΜΒΙῪ ΑΝῺ [79 
ΡΕΑΥΕΕ ΕΟᾺ ΜΈΒΟΥ (1.5). 

16-17. ΤὭΏΘΒ6 γοῦβο8 8.6 υ501.8}}Υ τεραγα δὰ 85 ἃ τεϊἰεσδίθ ἀρρββϑὶ, 
ς΄. ν. ᾿, ἰο ΒοΙὰ ἃ ϑοϊθζγη βογνίοα οἵ ρεηϊΐζεησα δηά οοηϊτίοη ἴῃ [86 
ἰθπρ]6. Βαϊ δηοίμογ ἰηἰοσρσγοίδιίίοη ἰβ ρευμρ5 τόσα [ἰΚεὶγ. Ἐν!- 
ἀεηεν ν. ᾽δ ῬΡγαβΌρροβοβ [ῃδί ἴῃ 6 Ρθορὶβ ἴδνς 1ο]Ἱονγθὰ (86 Ρσορμοί β 

Ἐχμοσγίδοῃ ἰο τερεπίδηοθ. Βιῖΐ (15 18 ΠΟΜΏΘΤΕ ΟΧΡσαβϑὶυ 586ϊά 

ἷἴπ Ογ ἰαχί. Τὸ δβϑυπηθ ἰΐ, ψὮΣῈ ποῖ ἱτηροββίθ!θ, 185 ποὶ αυϊΐα 
80 ΘΑΞΥ, Ὀασδυδα Ἧ͵Δ6 ᾶνα παιγαίϊνε ἴῃ ν. ἢ, ποῖ ριόρῇ. δά άσεβϑ. 
ΝΥ ἀϊά τῆς πδιταῖοσ οὔτ (Π]5ὺ 85 1ἰ δίζοσ 81} 80 561 [-ονυϊἀδηΐ} 

ΎΒΕΙΟ 8 (0.8 84 Ὀγοακ είναι ν. 1 δηά ν. 1. [{ 15 βδουῃιονῃαὶ 
Βίγδηρθ, 88 Με. ὑυγρεά, [8δαΐ ϑοἢ ἃ ΠΟΙΥ ΔΞΘΘΙΆΡΙΥ ἴἰο ψὨϊοδ ὄνθῃ 
[86 8.0 ΚΠ) 1ηρ ΡᾶΌ65 ἀγα βυσησηοποὰ 5ῃουϊὰ πᾶνα θδθοὴ ἀἐεραμάφά ὉΥ͂ 

[86 Ρτορῃ. Βιϊῖ 1 ἀο68 ποῖ βθθῦι ἱπηροβϑθὶ6. Αραίη ἰΐ15 ϑοσηθνῃδῖ 
βίγδηρε [μαι [86 ραγςυ ΑΓ ΡΙδοα ἤθσα [86 Ρῥτθϑίβ ἃσγὰ ἴο 6 6Ρ (ἢ) 
δΔηα ἰο ΡΓΔΥ 5βουϊὰ ἢανα Ὀδθῃ ροϊηϊεὰ ουἱ δηὰ δϑϑίσῃθά ἰο ἴῃ 6 τὰ 

(Η1.), ἱορείμογ τι [δ βροςοῖθο ἔοστηυα οἱ ργάγοσ ψὮ]ΟΝ (ΠΟΥ͂ ἃΓ6 
ἴο υ56. Βυϊΐ [}15 15 ποὶ ἱποχρ! σα} ]6 εἰπε. ΗΙἹ. Ὀεϊϊενοά, Πογο- 
ἴοτα, {παὶ ἴῃ παγγαίυε οἵ ἴῃ ρῬΟΟΡΙΘ᾽5 τεροηίδηοα θορδη Μἱ ν. ἷ7, 
7οεὶ ἀδϑοσι ὲηρ 1 ἰη (88 Ργδϑεηΐ ἴθηϑα δπὰ σομηυΐηρ ἰῃ ν. δ ἴῃ ἴῃς 
Ραϑί. Βυϊῖ οἰθατὶν 1 νου]ὰ Ὀ6 Ργεΐεσγαθϊε ἰο ροίηϊ [Π 6 νᾶγίουϑβ ἴθ 563 
85 ὩΔΙΤΑΙνΘ 6 Ώ565 ἰη [ῃ6 ρΡαϑί, ψϊοἢ σδη Ὀ6 ἄοησ ψιπουΐ οΠδηρίηνς 
ἃ 5ἰπρὶα οοηβδοηδηί. ΤῊ15 σϑϊονοθ ϑοόὴθ αἰ βΒησυ] 165, θαΐϊ 1 Ρυ [8 

186 ἰδουηᾶ Ὀεΐνθοη ν. ᾽᾽ δηὰ νυ. 17. ὝΒοσε 18 ἴΏ 6 ποὶ 50 βεσίουβ ἃ 
ὈτΘδΚ, Σΐ 15 ἔτι, θὰϊ Πονοσί 6 1655 ἃ Γοὰ] οθ. [{566}18 [αὶ νὰ σημϑῖ 

80 οῃδ βῖ6ρ ζυσίμεῦ δηά δϑϑιιπια 1μαΐ [Π6 παττγαίϊνα θαρίηβ ψ ἢ ν. δ 
δηὰ ποῖ ψῖ ν. 1. ὙΠ ν. ᾿' τς Ρτορἢ. δά άγεββ σοπλθβ ἴο 8} εἵ- 
ἰεςενα οἷοβε δηᾶ ἃ πον βοοίΐοῃ θεσίηβ ἢ ν. ὅ, 1 ν. 1715 σθδ!}ν ἴῃς 
ἀεϑοΠΡὕοῃ οὗ ΠΟΥ͂ [Π6 ΡΙΟΡΏ. ἀειηδηἃ νγγὰ8 οδιτί δα ουΐ, ἱξ ἀοε58 ποΐ 
(611 18 ἐμουρῃ, ἴοσ ἰΐ 5ρεβῖκ5 οἱ οὗ ψῃϑί (Π6 ῥγεϑίβ, δηά ποί αἱ 8}} 
οὗ ψ δὶ (6 Ρεϑορὶςε ἀϊὰ. Ν΄.᾽7 ροϊπίϑ, ἱμβεσεΐοσε, θεγοηά [5611 δηά ἰη- 
ἀϊςδίεϑ (μα νν. ᾿δ- 16 Ἄγὰ 4150 ἀδβοτριίοη. ΑΞ ἃ ἀδϑογρίίοη οἵ τιμαὶ 
δοίυ 7} Βαρροηθα [ἢ6 Δ55Ἔ ΠΥ ἰη το ἀνθ 186 5 ΟΕ] ηρσ θᾶ Ό65 
ὝΕΙΕ ΡΙαβεηΐ 15 ΘΠ ΕΠ ΣΟΙΥ ἴῃ οσγάοτ.-- - ΤῊ 5 ἡθορϑϑιίδίεβ ἴῃ ρυμποίμδ- 

ὕοῃ οὗ [86 νεγ8 85 ρεγέες(β ποὶ 88 τωρογαῖῖνεβ. Αηά θα δὴ οὔ - 



1οϑ ΤΟΕῚ, 

᾽οσοη τυϑὶ Ὀ6 [Δοδα ὈΥ Ροϊηθηρ οὐ (μδι {π6 βἰδοσδίο ἕοστα οἵ ὅ6- 
βορὕοῃ, 50 ὑπυϑ0.8] ἴῃ Ηδερ., οουτεβροηάβ δἰοροίμεσ ἴο (ἢ 6 5: }}6 

οἔὗ 7οεἱ ἱπ 12 ,γ73,. ὍΤΏς Ποῖ, δοσυρὶ βεηίθησεβ, ὑποοπηδοίϊοα ΕΥ 
ρΑγίοἶο5, ἄγ δ πΓΌ]Ὺ δαδρίεα ἰο τίη Ὀεΐοτα ουἷ ἱπχαρίπδήοῃ 
(Ὡς φυΐϊοκ δείοῃ ἰβκϑη ὈΥ ὑσἊεϑὶβ δῃά ρϑορὶς. Τάδε δίειυ ἐξ ἔπονη 
ἐπ Ζίοῃ, ἱπεν βταμποϊβεά α 7ας5ϊ, οαἰϊδά α 5οίονιμ α5ϑεηιδίγ, εἰς.--ἾΝ ον 

ονεσγίίηρ 8 ἰῃ ογάοσ. ὙΒΟΓΟ 18 πὸ Ὀγοαὶς Ὀεΐσψοοη ν. 7 δηὰ ν. ᾿5, 
οἵ Ῥείΐψθθῃ ν. ᾽᾽ δηὰᾶ ν. 7. Νοιίβίηρ ἰ8 ἴο 6 Ξυρρ!ἰοά ἰῃ ἰΒβουρξὲ. 
ΤὨς ἀσοοΡὕοῃ οὗ [6 οΑ]]1ηρ᾿ οὗ ἴῃς Δ55 ἜΣ] δηὰ οὗἉ 115 οαγαςῖεσς, 

οὗ (86 Ρίαςε ψογα ἴΠ6 ῥυἱδϑίβ ψερί δῃὰ ὑργαγεά, 88 γ)1ὲ}] ἃ5 186 ἔογτι- 
υἱὰ οἱ [μεσ Ῥγάυοῦ δηά Ὑδῆν ἢ 5 δησϑνει---4}} (5 15 Ἔχ Ο ΪΥ 85 νγα 
βῃουϊα ἀφβίσγε 1. Απά πὸ οὔδηρς, ἐνδὴ οὗ ἃ 5ἰηρὶἬε οοῃϑοηδηῖ, 15 
ὨΘΟΘΒΘΔΓΥ 1}ῸΓ (Π]15. 

1. ὙΠΕΥ ὈΪενν (86 Βοτῃ ἰηῃ Ζίου, 
δεν 8δηςιδεὰ δ δεῖ, 

ΤΟΥ οδἰ]οὰ ἃ βοίδξηχη 8556 ΠΊ ΪΥ, 
14. 8ὲγ γαϊπεγοὰ (Π6 ΡεΟρΪο. 

ΤΈΟΥ οοηδεςζαίεα (πὰ οοηρτερδίίοῃ, 
ἴδεν δδβοι Ὀ]οὰ {πὸ οἱὰ της, 

ΤΟΥ μαιδβεγεὰ [ἢς Ὀαῦεδ, 
ἔνε ἰῆς ἱπίδη!β δὲ ἴδε Ὀσγεδαῖ. 

ΤὨς Ῥγίἀοστοοῦι οδτης ἔοσδ ἔγσοτι δἰβ ἡ ρῖ8] σμδιλθοσ, 
δηὰ [πὲ ὑὕχιάς ἔγοπι Βοσ Ὀσαδὶ ραν ]οη. 

11. Βείτεδη ἴδῈ Ροσοῖ δηὰ τῇς δ᾽ίδσ 
ἴῃς Ῥχίεδι ψεσε πεερίης, 

ΤΒς πικίηἰδίετα οὗ Ὑδενοῖ, δηὰ καί, 
ϑρδσε, Ο Ὑδδπει, ΤῊΥ Ρεοορίε! 

“Αμπὰ ἄο ποῖ τρδκα ΤῊΥ δετίϊαρο 8 τε ργοδοῖ, 
8 Ὀγ-οτὰ διηοης ἴἰδδ Ῥεορῖςϑ] 

ἭὙΕΥ 5δουϊὰ {6} 58 διιοηρ ἴῃς ἡδοηβ, 
“ὝΒεσε ἱβ (εὶς σοά δ᾽ ̓" 

Ι ἰβ ἀου θυ] Ἡδεῖδποσ νν. "9. 16 ἃσγὸ ποσε ἰῃδη οὔς βίζ., θυΐϊ {ΠΕΡ τΔΥ Τοηδίδι οὗ 
ἴνο, 85 ὑσγίηιεα ἤοσα. Ν,.. 17 δἰδο δν Ὅε Εἰ ΠΟ οὔδ Οσ ἴνῸὸ 5:5. Α5 τοργοβξεηϊεὰ 
δῦονε, (1) ςοηδίβίϑ οἵ ἃ ρεπίδιηείεσ -[- ἃ (εἰ σαγηείοεσ, (2) οὗ ἴντο ἰειγδιηείειβ -- ἃ 
Ῥεηίϊδιηεῖεσ, (3) οὗ ἃ Ρε: ἈΠ ΕΕΣ -[- ἃ Βεχδιησῖεσ, (4) οὗ ἵνο ρεῃϊδιμείεσβ. Νοῖίε 
ἔπε δἰδοοδίο 8}]ε ἱπ (1) δηὰ (2). 

16. (Γ. ,2' δπὰ 1.3.--16. ΤΒουρὰ (ἢς 5βυρ]εςὶ ἰ5 ἰηἀοδηΐία, ἰὲ 15 
Οὐ ΠΟΥ [86 Ρῥγίοδίβ νὯο γαῤπεγεά ἰδ6 ῥεορῤίδ, ἐμεν σαμοίβεά, Ῥτε- 
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ρατῖοά ἐνεσγΐηρ ἴοσ σα» αδεεριδῖγ, ἃ βοΙοσσγη οὐ ἶς πχοοηρ. ΤΊΣ 
ατϑεριδίοα ἰδ οἷά πιοη, ραϊπεγοά ἐπε οἰ ἰάγομ, ευεη ἰμοδ6 ἐμαὶ ομοκοά 

ἐμ6 ὀγεαδίβδ. ἘνειΥ ΟΟΥ ψγ88 Ὀσουρῆϊ ἴο [86 ἰδπλρ]ς, γουηρ δηὰ οἱά, 

ἴο τᾶ κα [86 ἄρρεϑὶ ἰο Ὑδῆνε ἢ! 85 5. ΤΌΠΩΖ 85 ροββϑίθ]θ. Ασςς. ἴο 
7οη. 45. Ὑδη ἢ 8 ταονϑά ἴο ΟἿ ΕΥ̓͂ [86 τδην ΟΠ] ἀἄγοη 0 οδῃ- 
ῃοΐ γοῖ ΙΔΚ6 ποτα] ἀϊἰβυποϊοηβ. ΤὨΘ οἱ πλθῃ ἅττα τποηοηοθὰ τ 11} 
18ὲ σΠάσθη δηὰ ἴῃς μά 065, ποῖ 88 οἤς͵415 Ὀτπΐ Ὀδοδιιβ6 {Π6Ὺ τπραΐ 
ῬΟΙΔΔΡ5 ὑπο γ ΟΓΟΪΏΔΙῪ οἰγουτηβίδησοσϑβ μοΐ ροῸ ἴο ἴῃ [ΕΠΡ]6 ΟἹ 80- 

οουμπΐ οὗ {πεῖν ἀρεὲ. Βυΐῖ (ΠΥ σᾶτης6, [ΠΕΙ͂Γ ἀρα δηα ᾿πῆβστο ἑν 5:16 ΠῈῪ 
ΔΡΡοδιηρ ἴοσ σβοσου. Ἐνοσυθοαν σ8ῃ16, ἀνε [ῃ6 Ὀτἀορτοοῖ δηά 
{86 Ὀτά6, ψδο [6]1 1685. ἱπο! ρα ἴο τηουσῃ δηα ἰο θὸρ δηὰ νῇο 

ΟΥΑΙ ΣΟ ἜΧοι 564 το ΤΊΔΗΥ͂ {ΠΟ ΕΟ ἢ5 δηᾶ ἀιι165, τ΄. Ὁ. 
24ὅ; ςος. ἴο ΒεγακδοιἜ ,ὅ, αἰϑο ἔγομι βαγίηρ [86 ῥσοβοσ θα Ργαύθῖβ Οἢ 
(Πεὶνγ ψοδάϊηρ ἀδγ δηὰ ὄνθη ἴο ἴπ6 οηὰ οὗ {Π6 [ΟΠ] ον Θά Ρδίἢ 1 

(ἢ τηδτῖία] ποίη μά πο θ6θη {1816 θεΐοσθ. 7 Ὺὲ ὀγίἀεργοοηι 
εανς ομὲ οὐ μὲς πμρίίαὶ οπμανιδεν, απά ἰδὲ ὁνίἀς ομὲ οὐ μεν ὁγίαΐ 

βαυϊήοη, ἴῃ Μ ὨΪΟΝ ἘΠ ΕΙΓ τηδιτίασε νγἃ8 ἴο θ6 οσοηϑπιμπγηαίοα.---17. 
Ιη (86 ἱπποῦ σουτί, θεΐτψεθη [Π6 ΡΟΓΟΣ δἱ [86 6δϑῖ 66 οἱ (Π6 ἰΘΙΏΡΪς, 

ι Κ. 6, ἀπά (ἢς γστεαὶ δἰἴδσ οἱ θυγη-οὔετγίηρ ἰη ἔτοηΐ οὗ ἰΐ, τ Κ. 
85. 2 (ἢ. 82, ψ Π} μεῖς ἔδοθϑ ἰυγηοὰ ἰοναγὰ (6 βδηοίυδτΙγ, σ΄. 
ΕΖ. 8᾽5 267 εοπίγα, ἰὯ6 Ὀτίοϑίβ, ἴῃ: ταΐη βίου οἱ Ὑδθν ἢ, 1" ᾿5, ΟΙΘ 
ψνΘορίηρ ἴῃ ρεηυΐηα οοηίΠΠοη. Α δἰγλδὺ βοὴ 18 τοοοσθα ἴῃ 
: Μᾶς. η5, 4πώῶ 10:6 ῥγίεσίς τυεμὶ ἐπ απά σἰοοά δεΐογο ἐΐε αἰίαν απὰ ἐδιῈ 
ταποίμαγγ ἀπά τυερὶ απᾶ ταίά. ... Τὴδ Ργάγεσ οὗ (ῃς ῥτίεϑίβ 8 
είνοη, 5ῥαγε ἐν ῥεορίο, Ο Ὑαληυεκ, Απά ἀἠο ποὶ τιαζό ἐδμὲπε ἱπ- 

μεγΐαηοε α γεῤγοαοῖ; ἀπά α δγ-ιυογά αγιοηρ ἰμ6 παϊομδ .] Ἰ1ν ὁποία 

ἐμόν 56} αἀπιοηρ ἐμὲ ῥεοῤἶίδθς, λεγε ἐς ἐμεὶγ σοά ἢ ὙΏΘΥ Δρρδδὶ ίο 
Ὑδην ἢ ἰο βρᾶγε μετὰ Ὀεοδυβϑε [Π6Υ ἃτα Ηἰ5β ρϑορὶα δηὰ Ἠΐ5 ἴη- 
Πογϊίΐδηςο, ο΄. θι. ο᾽δ- 35. δηά ΕΥὙὮίο τῆονο Ὑδην ἢ ἴο ἰηΐογνθηθ οἢ 
{πεῖν θΘ ἢ 4} θδοδυβα ΗΪ5 ποη-Ἰηἰοσίεγοηςς ψ}}} Ὀς ἰμἰογργείθα 14|56}} 

Όγ (ἢ παίίοῃϑ, ζ΄. ΕΣ. 322 Νυ. 1455 Ὁῖ. οδ. ὙΠΟΥ Μ}}} Ὀερίῃ ἰο 
ἀουδὲ Ὑ δῆ ἢ 8 οἰ ΠΟΙ ΘΠΟΥ͂ δηἃ ἴο πλοοκΚ [5γαεὶ δηά Ὑδημεῃ Ηϊτη- 

561{ ΌΥ σοπίειηρίπουϑΥ δϑκίηρ, λεγε ἐς ἐμεὶγ Οσοαἤ ΤὮΘΥ 566 Ὡ0 
εν ἄεηςς οὗ ΗΙβ ρΡοῦγεσ. ΤῊ ἷβ ἀρρθ8] ἰβ σοηϑίδη ΠΥ τηδάς ἰη ροϑβί- 
εχ ϊὶς ἰπηα5, τ΄. Ῥ8. 425. “Ἶ ηο τις ΜΙ. γ, ὙδΔην ἢ 8 ρ]οτίουβ 
ὩδΔη6 Ὑ011 Ὀὰ Ῥσχοίδηθά Ὀγ (μἷβ ἰδυηΐ.--πἱξ (ἢ ἰηιογργοίδοη οἵ 
γν. ᾿5 17 ἃ5 ἠδιταίϊνα, γαῖ μοῦ [880 85 ἃ γεϊϊζεσαϊθα ἀρρϑδὶ, μο] 45 ροοὰ 



ΠΟ ἸΟΕΙῚ, 

νν. Ὁ δ΄ ΞΘ ΏΡΙΥ οοππια ἴα πατταίϊνε, ἀπά Βοτε 5 δὴ ἱπίεγεςίης 
Ῥδτδ]]εὶ πο οὐἱ]γν ἴο ν. “δ᾽ Ραϊΐ ἰο νν. 5 ἴὴ Τυῦ ἢ 45. ϑίηςε οΒ. 1 
οοηίδίη5 ἃ ἰδῖεσ δα ἄσεϑβ ἰῃδη οἰ. 2, (Ὡς ἀδϑοτ ρὕοη οὗ [86 Δ5ϑεσα ὈΪῪ 
δηΐ [8 τεβυϊί, νν. 5. 5. Βεϊοηψβ σϑϑ}]} ἴῃ ροϊπὶ οὗ ἔπια δἵϊεγ Ἄς. σἵ, 
δηά ποῖ αἰγεςν αἰίεν δ᾽. ΤᾺ ῥσάγοσ οἱ ἴμ6 Ὀγιοϑίβ ψ]ςἢ ἀοα5 
ποΐ πηεηἄοη (Πς Ἰοσυβῖ5 Πο56 ΔΌΡΓΟΔΟῦ δηά ἃγτγῖναὶ δα δε 50 
γἱν ]]γ ροσίγαγοά ἰη δ' 5: ἰ5 αυΐϊα ἴῃ πα τὰ [Πἷ5 ορϑεγναίίοη. Απὰ 
80 ἰ5 (6 Ρτομῖβε ἰη ν. “Ὁ. [ἵἔνν. 5 5. γεγὲ [86 ἀΐτεοῖ οοππυδοῃ 
οἷ νν. 5: χὰ 5Βῃουϊά Ἔχρϑοῖ 8η δγάδηϊ ργαγογ ἴογ ἴμε τετηοναὶ οὗ {με 
Ἰοσυπίβ Ὀεΐοτα ἴῃς ψμοἱ]ε Βατνεϑὶ νγὰ8 ἀεβίγογεά. [Ιῃ νν. ᾽5 5- τς 
ΘΙ Ρ ἢ 4515 1165 ου [86 τεϑίογδίίοη οὗ ἴῃ 16γΈ 1} οὗ ἴῃ Ἰαπὰ. ΤΈΣ 

τοσηοναὶ οὗ ἰδ Ἰοσυδίβ, ν. 5, σοπλ65 ἴῃ δἰπγοβί ἰμοϊ θη! !γ. ϑοσὴα 
ἴδνα τοραγάθά ν. 3. 45 δὴ ἰημϑοσίίοη ΒΟ, ἀἱὰ ποῖ Ὀείοηρς ἴο με 
οτίρίπα! ἰεχί. 

ΥΑΗΜΕΗΘ ΑΝΘΜΕΒ ΑΝῸ ΡΕΟΜΙΒΕ ΟΕ ΕΕΙΙΕῈ ΑΝῸ 
ἘΕΞΤΟΒΑΤΙΟΝ (ε'5- 5: 33), 

ΤῊ Ϊ8 ἰ5 (ῃ6 ἀΐτεςῖ οοππυδἝἕοη οὗ ἰμ6 πδτταῖνε οὗ νν. Ὁ7. ΤῊΣ 

ἴθη565 ΔΙῸ πδιτζδῦνο ἴθ 565 δπηα σδηποῖ ὃ6 ἰηἰεζροτείθα 45 τείεστίησ 
ίο ἴδε ἔυΐζυγο. ᾿ 

18. ΤΏοη Ὑδην ἢ Ὀδοδιης δδϊοι5 ἔοσ Ηἰβ ἰδηὰ, 
δηᾶ μεὰ ὑἷν οὐ Ηΐὶς ρεορίδ. 

19. Απὰ Υ̓δηνο δηϑινοσεα δηὰ 584 ἴο Ηἰβ βεορΐε, 

Βεδοϊά, 1 νν}} βοεη γου 
οοσῃ δηά πον τίηο δηὰ οἱ, 

Αηὰ γε 5}4}} Ὀς 5αιἰξεὰ τμογεν .--α 
Απὰ 1 ν᾿} ποῖ πιδῖο γοι δρδὶπ 

ἃ ΤΟΡΓΟΔΟΣ διηοης ἴδς Ὠδιίίοῃβ. 

80. Αηὰ 2.6 πογίλενεν 1 τΠ]Ὶ τοῖος [δι σοῦ γοῦ, 
δηὰ ν}} ἀγίνε Εἰπὶ ἱπίΟ 8 ΟΥὙ δηὰ τνδϑῖε ἰδηά, 

Ἡΐβ νδῇ ἱπίο ἰῆς δαϑίεσῃ 68, 

δηά ἰς τεδῦ ἰηΐο (6 τγεβϑίεσῃ, 

Απὰ 5ἰδης ἢ δηὰ ἔοι] 5:6}} οὗ Βἷτῃη ΜΙ] ἃσίβε, 

ἴον 1 νι}} ἀο ρστεαὶ τδίηρε. 

8. ΑΠ4] 1] τοϑίοσγε υηῖο γοὺ (ἣς σγἰςἢ ἔπι 
ΜὮΙΟὮ [16 ΘΌΨΔΓΓΩΟΙ Ὧδ5 δδίδῃ, 



., 18-2 : 7ΠΙ 

ΤΒο ἱδρρεσγ, ἰἢς δηΐβηον δης [Π6 βΏθδσζοσ, 
[Χ1(... εγεα! αγἘ}} Μ ἘὨΪςὮ 1 βεπὶ διγοπρ γου. 

34. Απᾷά γου 588]} δαί ἴῃ ὈΙΣΠ δηὰ ὃὈς 5βδιϊϑθοθα. 

Ἑου;σ 55., (1) ἱπισοάυςίογγ, οοηϑίβιπα οὗ 8 Ῥδηϊδιηείεσ δη δ ἰείσαϊηείεσ, (2) 
οὗ ἃ Ββεχδιηείῖεσ -ἰ- δ αἰπιεῖοσ -- ἃ Βεχϑηλείεσ, (3) οὗ γος μοχδιηγείεσβ, (4) οἵ ἔνο 

ΒΕΧΑΠΊΘΙΟΙΒ - ἃ {ὙΠ ΕΕσ. 

18. Τα ῥγίεβδίβ δὰ δρρεαϊθὰ οὰ βθῃαὶ οἱ [86 ΡΘορΪς ἰο Ὑδῇ- 
ψγ ἢ 5 ἰονα δηά ἰο ἰῃς Βοποὺγ οὗ ΗΙ5 Βοῖγ ἤδῖὴθ. 4πηπώ γαδηυεῖ δε- 
(αὯ16 76αἰοι5 707 Η ἐς ἰαμά. δϑίτοηρ δηὰ ἀδερ διοίίοηβ ψεσε ἀσοιβϑα 

ἴη Ηϊω. ἯΖῈ σδηηοῖ Ὀ6ΔΓ ἰο ἢᾶνα Ηἰ5 ἰδη δηά ρεβορὶβ ἰγεαϊθα (δ115 

ΒΟΟΓΏΓΟΠΥ ὈΥ [86 πδίοΏ5 ΟΣ [6 ΠΟΠΟΌΓ οἱ Ηἰδ5 ἤδῖης ἀοπ]οὰ. 454 

Ηε μαά ῥὲὴγν οκβ Ηΐἷος ῥοοῤῖε, Μ Ὠοτα Ηδ δἴΐζοσ 4}} ἰονεὰ 85 Ηἰβ οὐῃ, 

(Βουρἢ Βα δά ἰο ἀϊβοὶρ᾽ ης [Π6π1.---19. 4πώῶ Υαληιυεῖς ἀπδιυεγεά απὰ 
δαϊά ἰο ΗΠ ἰς ῥεοῤίο, ταοβὶ Κοὶγ ΤΒσουρῃ Ηἱ5 Ρσορμεῖ, θεοδιιβα Η]β 

ΔΏΘΕΙ 5 αὐοἰοα ἴῃ ἀϊτεοὶ ἔοστη. ΟἸΠοβ θεῖον [πὶ Ὑδην θὰ 
ΒΡΟΚα ἀἰγεςῦγΥ ἰο Ηἰβ Ρϑορὶθ, ποΐ ἴῃ ψνογάϑ, δβοσανοσ, θαΐ ἴῃ ἀθθάϑ, 

ΌΥ τευλονίηρ [Π6 οίαριιθ. Βελοϊά, 1 ευὴϊ δεμά ἰο γοι (ἀϊγέο!})) σοΥ 

απὰ πειὺ ιτυΐπο απὰ 7γε5ἢ; οἱΐ, οἱ ΜἘΪΟΒ [Π6Υ δά θεθη ἀδρτνοα Ὀγ ἰΠς 

Ἰοουδίβ, τἶδ, δηὰ οὗ πβῖοι Π6Υ βἰοοά 1 βίο ἢ ποοά, σπά (γοι 514] 
δᾶνο 1ἰ ἰῃ βυςἢ δρυμάδηςς (841) γον 5δλαὶϊϊ δὲ ταϊ ἠδ οὐ ἢ. Απά 

] ιυὴὔδ πὸ ἰσοηροῦ τηιᾶξο γος α γεῤγοαοῖ αριοηρ [1:6 παϊίοηξ, Μ ὨΪοἢ {Π6Ὺ 
μὰ Ὀδοοτηδ 85 ἃ γεϑυὶὶ οἵ {μον ἀἰγοία] οοπαϊοη, (΄. ν.͵7.--20. 454 
ΟΣ 707 ἐμὲ πογί πεν, ὈΥ ἢ15 706] πχυϑῖ τηθδῃ, 1 ἰηἀοοα ἢς στοίς 

(8158 ψογά, [8ς Ἰοσυδβὲ σύναυτα ΠΟΙ ΟΟΠΊΓΑΤΥ ἰο 41} ρσεσδάθηϊ5 μβδά 
ΟΟΠΊ6 ἴτοσα ἴΠ6 πουίῃ, ἴογ ἰξ 8 (86. ἴαϊα οἵ ἴδ ἰοςσυϑὲ σίναστῃ [μδ. 15 

ὨΟΥ͂ ἀεϑοσίροα. [{ δϑειῃβ [κοῖγ, δονανογ, [δαὶ (6 ἔδστα Ὡοσίῃ- 
ΘΓΏΟΣ ΜΜΏΪΟὮ ΟΟΠἾ ΌΣΕ5 ὉΡ ἴΠοβς6 ἀδτκ Ρτορῃθο 658 σοποογηίηρ {86 6η6- 
ΤΥ ίτομι {Π6 ποιίῃ οὗ ψβοσὰ 76. 1᾿ὁ δηά ΕΖ. 485. ᾽ὁ χοἦ δὰ ϑροΐκδῃ 
δηἀ ψ8ο δδά ὈδοοπΊα ἃ χορ ἰδδίυγο οὗ ἰδίεσ Ἔβομδίοίορυ 15 ἀμ ἴο 
186 ᾿ηἰοΙροϊδίοσ οὗ (Π6 ἀΔΥ οἵ Υδηνοἢ 80 510. σδδηροά, 85 ἴῃ 

ν. Ἶ, τς οτίπαὶ ἰαχί, ἰη ψπΐο 706 μα βροκβὴ οἱ 1πμ6 Ἰοςσυϑί 

ΒΔ. ΤὨδ τεγλοναὶ οἱ (6 ἰοσυϑὶ 5 ΎΔΙΤΩ 5 ]ῈΠΠ]οΠ δα δἰζεσ [ἢ 
ῬΓΟΙΊ156 οὗ τεβίοσϑα ἔογ ΠΠγ οὗ [86 ἰαπα Πα Ὀδδη ρίνεη. 11 ἀοθϑβ ηοΐ 
ΔΡΡΘΔΓ ἴο Ὀ6 [πε τηοϑί ργεϑϑίηρ πθοα δἵ ἴῃ6 ἔμπης, ἃ5 γε βϑῃουϊαὰ πᾶνε 
ἐχροοίοα 1 νν. ᾽5 "32 το] ἃ ψῃδῖ μαρρεπϑὰ ἀΐγοο νυ δίοσ (Π6 δα ἄγεββ οἵ 
218. Βυϊ ννο 5ὰν (Πδὶ 2) 5: Δ΄6 δὴ οδιϊἷοῦ δά ἀσθϑβ ἤδη τ", δηὰ (Βαϊ 
4 8. [6}} [η6 δίοτγ οἵ (6 επὰ οὗ ἐμ Ρίασιια δηὰ ηοΐ οὗ δῃ ορίϑοάε, 



112 ΤΟΕΙ, 

ρου ποῦ [ἢ τγοσϑα ἀἰβαβίεσ ἀθβουθοά ἴῃ τ Ζ: ττᾶ5 γεῖ ἴο ἕο] ον. 
Νονοτμαῖεββ, [86 Ργοπλ56 οἱ [86 σεηοναὶ οἱ ἴῃς Ἰοσυπί5 δά ἰο Ὀς 
δαάεά, 650. δ'8ο θδοδιιϑε Ὑδνεῖι νδηΐβ ἴο δϑϑισα [86 ῬΘΟΡΪο (δαί 
ἴῃς ἰοοσυβὲ ν᾽ 5: 1400 58.481} ποῖ οοσὴθ δραΐη ἴο οδιι5ὲ (ἢ 6πὶ 4}} {μὶ5 
ἀϊΞςίτοββ δηά ββδιης, ν. Ὁ. 80 ἢ 885, (πᾶ ας 70 ἐξ πονίλιδγημεῦ 
1 ὐὴἱὴ! γοριουε ᾿ἷηι [ἋὙ σιτυαν ὕγονι γοβ. Ἰῇδ ΗδΡ. ὄἽχργεοβϑϑαβ ἴῃς 
Ὀυγάρηβοπια οπδγδαςίοσ οἵ {86 ρίασιιςο, ἴῃς Ἰοσυβί5 ῃδὰ ϑειἰοἀ ὡροη 
ἴπ6πὶ δηα ΤΠ6Ὺ Ὑ11}} Ὀ6 τοπλονθά ίδν ἀνα  ὕγονε μῤοη ἴθ. Απμπάᾶ 1] 
0} ἀγῖυε λἶπε, ἰ. 6., ἴ1ἴῃ6 ταδῖη ὈΟΑΥῪ οὗ ἴῃ6 βναιτη, ῥηο α ἀνγ ἰαπά 
απά α τυασίε, ἴῃς ἀεδετί 5. δηά 8Ε, οὗ Τυὐδῃ, ψἤεγα ἴΠῸῪ Ὑν1}} Ρε 5}. 
ΤΠ ἵνο δηἀ5 οὗ (ῃ6 ΔΙτωΥ Μ11] θ6 σαττίοα ουἱ ἰηΐο [86 568, ἐξ να» ἐμο 
ἐμε Τεαά 5εα, 1ἴϊ. (6 ἱτομΐ οἵ δαϑίετπι 868, ζ΄. ΕΖ. 4). Ζς. 14", αμπά 
ἮΣ γε ἐμπίο ἰδὲ Μεἀεγγαηεαη, ᾿ἰϊ. [Ώ6 ΕἰΠάΟΓ ΟΣ ψοβίοσῃ 58οὰΔ. ΤῊ 5 

Ιἀϊοπηδίϊς τ ΔΥ οὗ ὀχργοββίηρ Ε.. δηά ὟΝ. 15 ἄς ἴο (6 Βδρὶϊ οὗ ἰδεῖς 
εδϑίναγαά ἰη χὶηρ ἴπ6 ροϊηΐβ οὗ ἴῃ σοηραϑ58. δὶ γγβ8 ἴῃ ἔγοῃηΐ 
νἃ8 Ε., ψνηδὶ νὰ8 Ὀδῃϊηὰ ψἃ8 . Τῃα βύδιτη 1165 οἡ (6 ψῇοΪα 

ἰαπά ἔτομι Ε'. ἰο ὟὟ. ἀπ δδοῦ ρασί 15 ἴο Ὀ6 τοπιονϑ ἴῃ 186 αυϊοκεϑί 
Ῥοββϑίθ]6 γαὰὺ. ἴϑυδι!γ [Π18 15 ἀοηδ ΕΥ̓͂ ἃ ψἱηα, ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἰπ [815 οᾶ568 
8'5ο, ἱῃβουρῇ [818 5 Ὡοΐ σηθπ οηθα. “ὙἼΒΕΓΕ 15 ἢ τϑᾶϑοη ἴο 8500- 
Ροβε [ῃδΐ (86 Ργορδεῖ 85 δραηδοῃϑα [ἢ σα] 5π ΜΠ] Ο ἢ Ὧ85 ΒΙ(Πογίο 
αἰβίησι 5ηεα ἢΪ8 ἰγεδίπηθηὶ οὗ ἴῃς Ἰοσυϑί5. ΤΟ ῥΐασιιδ οονεγεά 

1[Π6 ψΒοΪα ἰδηά, οα ἢ ο86 Εἰσὶ νναίογβῃθα (6 νη 5 5 ἋᾺ6Ὴ}Υ γθασ 
δηα οὔδηρο. ΤὨΘ αἰϊθρεγβίοη οὗ ἴῃς Ἰοσυδβί5 ὕὑροὴ (ἢ ἀεδβοσίβ δηὰ 
[Π6 ορροϑίϊε 8685 γγὰ38 [πογείοσε ροβϑίθ]ςα δὶ οὔδ δηά [86 5δ1η6 [Π|6. 

7εγοπῖα νους 68 [οσ δὴ ἰηβίδῃηςο ἴῃ ἢϊ5 οσσῃ ἀδγ"" (ΟΑ55)., Ρ. 420). 
“Α πἱὶμὰ τϑίηρ πγβὶ ἴῃ [δ ΝᾺΝ., δῃὰ αἰϊζεσγαγαά ρτδάυ δ}! νϑοτη 
τουπά ἴο ΝΕ,., νου]ὰ ργοάυοε δρρτοχίπηγδίεϊυ ἰἢ6 εἴοοίβ ἱπαϊοαίοα ̓ἢ 
(Ὁσ.). Οὐ ἴδε ἀδϑβοσρίίοη Ὀγ Ηοχσῃο, ᾿. ο., “ΤΠ νη νγ88 Ὀονίησς 
ἔτοτῃ [86 ποτίῃ-Θδϑὶ, δηὰ ΒΟΥ γα ὈΟΓΏ6 δου ὕροῦ ἱ{. Αἰ οτ- 
ψαΙὰ ἰῃ6 ψιὶπαὰ νοϑοσγοαὰ τουηά, δηὰ ἴμ6 Ἰοοσυπί5 ἰὐπιοὰ πὶ ἱ{,᾿ 

(Όγ.). ἴΙῃ τῃς ἀδσθοτί δηά (86 564 (6 Ἰἰοσιιϑῖ βύνδυτῃ Μ01}} θ6 οοἴὰ- 

ὈΙοίεἰγ ἀεπίτογοά, ἐμαὶ μὲς δίεποῖ απὰ 7ομἷ φτεἶ!, ἀὰα ἰο (ῃ6 ἀδοδγίησ 

οδΙοδ5565, 4. οὐ με. ὌἼΤῆα τηδηϊζοη οἱ (5 ἔξαίυγε 8 δῃοΐπογ 

[ουςἢ οὗ τα] θη. ΤΠ ἀσίαϊ οὐουγ οαπηοί Πᾶνα θδθη ΡΙεβϑδηῖΐ ἴο 

4 7εῖ. τοῖς, Ἴπ οὐ {{Π|68 δἷδο τς δνε δοοῇ δοκὶδβ οἵ ἰἸοςυξί ονες Τυάεα, προ αὐετνσασά, ὉῪ 

ἴ8ὲ πποον οἱ σοά,... ἃ πίηα ατίδίησ πεσε οαιτί οὐ μβεδάϊουης ἰπίο ἰδς εαϑίεττι δος [86 ππεϑίε τῷ 
868.5.᾽" 
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ἴδε 76νν8, 1 γ88 δα ἀοα ἴο ἀβϑυτγο (Π6 πὶ οὗἩ ἴῃς ἰοΐα]ὶ ἀοϑίστυςοῃ οἵ ἴπ 6 
ἸΙοουϑῖ8. ΟὈΒοσνοῖβ δᾶνα ηοϊοοα [ἢ15 1οδίιτο. ἘΝ. ἦ9 ;5 530 ἐπι ἴο 116, 
δηα [8 80 Ἔχδοῖίὶγ [88 [αίε οὗ Ἰοςσυϑί 5, νΆστη8, ο΄. 4130 Εχ. το, ἰῃδὶ 
ἢ σδηποί Μ6}} θ6 τεραγάθα 85 8η ἱπϑεσγῆοηῃ. [{ οοποίυἀθ5 ὙΠ Ὦ 707 
] ευὴϊ ἀο ργεαὶ ἐπήπρε. ὙΔΏΜΘὮ 15 511} βρεακίηρ, Ηδ ν}}} 5ῃον Ηἰ5 
διεδίῃθβϑ ὈΥ γαϑίοσίπρ ἔθ Ὑ δηα ὈΥ ἀδβίσογίηρ [ῃς Ἰοουϑί5Β. 4415 

ΤΟ Ϊηρ 707 πε μας ἀοηξ ργεαὶ ἰμίμρς, ἱ. 6., [λ6 Ἰοςιυιί8 να δοίθὰ 
ΟΥ̓ΘΓΥΘΘΙΪΏΡΙΥ, 15 8580 παρτόρδῦὶα [μὲ τΔηΥ δᾶνα Ὀτείοσγσθα ἴο οὔῖδ 
[86 ττΠ0]6 οἶδιι8ε 88 βεοοπάδσζυ, θυϊ 1 ἰ5 ἀπ ἰο 186 φαϊίοσ. 

Τῆὴε οονῤῥοοίίοπ οὐ νυν. τι ὍΤΉς ροεῖοβὶ ἱπβοσέοη οὗ νυν. Ἐ.Ἡ ἰηΐἴοσ- 
Ταρί5 ἴῃς 5ρεθςῇ οὗ Ὑδν ἢ ἰὴ ἃ ΑΥ (Πδῖ οΔῃ Βασαϊν μανὸ Ὀδεη ἰηϊοηἀεὰ 
ΌΥ 7οε]. Θῖ}]6 δηδ ῬὨσαβθοϊοΩΥ ἅτε, ΒΟΤΟνΟσ, 80 Οἰϑ ΠΟ ΟΕ ἴθοθς οὗ 
70εἰ ἰμδὲὶ ἴῃς νεσβεβ σδῃηοῖ ὃς τεζασγάθα 85 ἃ ἰδῖεσ ἱπβεσοη. Βυῖ ἰδαῖ 
]οεἱ Βἴπιβοὶῇ βῃου]ὰ μαννα οἱδοςὰ [μοτλ Βοσὰ 15 τω ρσοῦδῦϊ8θ. ὙΒΕΥ βἰοοά 
τηοβϑὶ Πκοῖν δἱ σβὶ αἴσοςι δέῖεσ νυν. 33. 3.α Πόσο ΠΟΥ Τοποϊ δα ΕΓ 
Ῥοδυῦξ γ οἢ8. 1, 2. δίηςε ἴῃς αἰδρίδοἊεπλθοπὶ 85 Βασαϊγ δοςοίἀδηΐαὶ, τὰ 
ΤΩΔΥ δϑϑύυσης ἴδδι ἴπ6 φαϊῖον ἱπιεηάςὰ οἢ. 2 (Εηρ]. 255-) 85 ἴῆς οοπ!ϊηυδ- 
ὕοη οὗ ἴδε Ῥγογχῖϑε οὗ Ὑδανε δηὰ 80 ρἰδοθα ἴῃς Ροδῖὰ δέϊεσ ν. 39, ψὩὶς ἢ 

[86 ῥὮγαϑβε 707 1 ευἱῖἶ.᾽ ἀο γγοαὶ ἐπέηρε βυρρεβῖεα 85 ἃ 5} Δ 0]6 ῥΐἷδοο ἔοσ 115 
ἰπϑοσίίοη, Βυῖ ψὩὶὶς τ [οογβ τὰ }} δπουρὰ ὥροῦ ν. 39, γν. 35: 385. δ 
ἴοσῃ δρασί ὈΥ ἱΐ ἔσομι νυ. 19. 39 τὸ ψΈΪΟὮ [ΠΟΥ ἱὨΘΟΡΑΙΘΔΌΪ Ὀείοης. Αη- 
οἴδεσ δυρυτηθηῖ ἴοσ ν. 39 85 ἴῃς οὔ ρίη 8] οἷδος οὗ (ἢ Ρόσπι 15 ἐουηὰ ἴῃ ν. ᾿ 
ἰι5ϑε1!. Τε βεηΐεηςε σμά γομ μα] ῥγαΐξο ἐδε παρε οἵἩ Υ᾽ αιυεῖ γοιν Οοά 

τοῆο πας ἀεαὶξ ιυοπᾶγομοὶν ιυἱἱ δ γοι, ἰβ ποῖ ἃ ρασὶ οὗ Ὑδῆνε 5 οσῃ ποσὰβ 
ΨΏΪΟΒ σὰ ψίνεη ἰἱῃ ἴΠ6 :ϑῖ ρεῖβ., οὐ. ν. 3, ὙΤΠ8 αἰΒΠΟΟΪ αἰβαρΡ ΑΓΒ 88 

ΒΟΟΏ 838 1ἴ15 ΔΚ 858 ἃ μαζί οὗ ἴδε ροεῃ, νν. 1.7, ΤΆὨς ρΡόδμι, ἃ 11] Ὀς 
ποςεά, 5 ποῖ τουπαδά ουΐ ἴο ἃ ςοποϊιιβίοῃ ἴῃ ν. Ὦ. ΤὨΪ5 15 ΞΡ οα ὈΥ 
Οὖχγ βεηΐεηςε ἩΠΙΓΒ 8 δατα  ὈΪ ϑυϊ δα τἴο Ὀτίηρ [6 Ροδπλ ἴο 8 58 5 γ] 

εἶοβαε. 70οεὶ οςοπιροβοὰ [818 Ῥοεῖλ βϑοσὴς σας δέϊεσ ἴῃς ὑσουχϑε οὗ νν. 19. 
30. Ὁ. 36κα [οΥ ἱϊ ΟΧΡΓΟ55868 ΟΥ̓ ηοἱ ΟΥ̓ΕΣ ἴδ6 ῥγογαΐβε Ὀαῖ ον σ ἴῃς τεξίοσα- 

ἄοῃ οὗ ἔεγ ν τὶς ἢ 85 δἰσοδαν Ὀδεη ἐχρεσίεποςα αἱ ἰθαϑῖ ἴο βοῆς 6χ- 
ἰδηΐ Ὀγ [6 Ρθορῖς, νν. 3. 5. Ὑο δζὲ Ἰοοκίηρ ἰοσυγασά ἴο ἃ σῖοἢ} μασναβῖ, 
ν. ἈΞ ὙὝΒε ροεαι ἔοστηθα οΥὐἱρίη 4 }}γ ἴἰἢς οοποϊυβίοη οὗ ἴῃς Ἰοςυβὲ Ρα 538 ρ65. 

4 7εν, “Αὐὸὲ τ μος τἢς 5δοτοι οὗ Ὀο(ὰ 5685 (ἰδε Μεάϊοττδησδη δηθὰ ἰδς Ὠεδα 9568) πετὲ δε ἢ 
᾿οδρα οὗ ἀεδά Ἰοςυβῖβ νι ὶς [δ6 ναίετα Βδα οδδὶ υρ, εἰπεῖν δες δη μυϊτείβοιοο ΠῚ 80 ποχίουβ 
85 ἴο οοτιρί ἰδὲς αἷς, 8ὸ (μδἵ ἃ ροβδιϊθηοε τᾶς ὑγοάυοκα δυο Ὀοιὰ Ὀεδδίβ διὰ τε." Αὐυσυκίηο, 
Ὦὲε Οἰν. εὶ, 1Π||γγ1, ᾳυοῖοκ ἔγοια 7] 05 ΟὈδεσυσῶς, δὲς ῥγοάέφ., οἷ. χο., ἴδδι ἰῃς σασοδϑθο8 οἱ ἃ 

ναδὶ ἰοςυ δὲ 56 πα ττη τοι Βα Ὀδοὺ ἀτίνεη ἰηἴῖο ἴὩς Αἰτίοδῃ βεα πεσὰ "᾿οδεὶ θδοὰ οὐ ἴδε Ξὔογοβ, αὐὲ 
δος αἱτ θείης ἰηξεςιοὰ ἰΒοΓεῦν, δυςἢ ἃ ροδη!οΏςς ἀτοδο ἴδδὶ ἴῃ (᾿ς τεα]πὶ οὗ Μακίηϊβεα δίοως ϑοοιοοὸ 

τηθη ρετίϑποα, ἀῃὰ ΓΊΔΩΥ τοογα ἰη (ἢ ἰδ 5 οἢ ἰδς οοαδὶϑ. ΤΏρα δὶ σεςα, ουἱϊ αἱ 3ο,οοο τυ ἴῃ ἐἰς 
Ὀγίπια οἵ "Πς, το ππετὸ ἔδοτε, (ἸΟῪ δϑβοσγί (δδιὲ ΟἹἹῪ ἰδῶ τεπιαϊπο,"" ΟἿ. αἷϑοο Οτοιίυα, Εἰ ἐείογίαγωνε, 

ΙἴὉ. Ν, τσ, οὐ τπ|9 οαὐλειτορῆς αἱ ]ςδ, φυοϊεὰ Ὀγ Ῥὰ. δ παν οὐυδεγνυδῦοης οἱ ἴῃς αὐσέα! οὐοιις 

ῥτοάυοεά ὃν ἴδ ἀδολγίηᾳ πι855 αἱ Ἰος (5 δὲ φίνεῃ ὃν πιούογι ττίϊοτα. 9866 Ῥὺ. δὰ ὮὨγ. 
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ἼΤὨ15 1Π10168 ἴδ νν. 390. 17 ἀχὸ δα ἀϊἴοηβ. Ν,Ί. 11 5 ςοπροβδά οἵ ςἴεσεο- 
ἴγρεὰ ρῆγαβεβς ψῃϊοἢ μᾶνς νἱῖδὶ τηοδηΐηνς πῃ Ὠευΐετο- [36 Δῃ, ἘΖεῖκῖοὶ δοιαὶ 

(ὃς ἩοΪ]ΐπε58 (οάς, Ὀυΐϊ τε τ δουζ ΣΟΔ] σἰσηίϊδοδηςς μεσ Βοσε ΒΟΥ δὲὲ 

ῬύγεΙγ ᾿ἰτυσρίςαὶ]. Οἱ οουγβε, Ἔνθ ἰΒουρῇ ]0ε] ἀοεβ ποῖ υὲ Βαοϊςηεγεά 

ῬὮΓΑΘ65, γε 5Βῃοι ] α ἢοΐ ΠΕ᾿Ο ΒΞ ΓΙΪΥ δϑϑοσὶ (δὶ 6 ττᾶϑ ποῖ ἴῃς δυῖδοσ ντεσε 

ἱτ ποῖ δαὶ ἴῃς ρῆγαδαβε σμπά γομ εδαὶϊ ἔποιυ ἰδαὶ 1 απ Υακιυεῖκ γον Οοαΐ, 

[ο]]ονεα Ὁγ τυλο ἀιυεὶὶς ἐπ ΜῈ ποῖὶγ νιομμαΐμ Ζέίονι, τοσυγβ ἴῃ 411, τ Βεσε 

τ ἰ8 αυἱῖς ἴῃ Ρἷδοθ. ξ ψου]α βεελ, ἰΒεσείοσγε, [δι [6 εαϊοσ τα δ᾽ϑὸ 

ΤΕΒΡοΟ βἰΌ]ε ἔοσ 27. Ὑδαῖὶ Ξενεγαὶ Εἷς. τη55. ομχὶϊ ν. 31 σδηποῖ ὃς υϑεά ἃ5 
δὴ διρυγηεηϊ ἰῃ ἔδνουσ οὗ ἴμε ϑεοοη δ. η 655 οὗ ν. 57, Ὀδσδυϑε ᾿ἴΐ 85 ὑσοῦ- 

ΔὺΪγ ἀυς ἴο πΠοχηοϊοϊεϊευΐοῃ, ν. 57» -τὰ ν, 38... πὲ τυ ]ρῆϊ φυεποη π ΒεῖΒεΣ 
Υ. 360 19 8190 ΒΕΟΟΠΟΔΓΥ, ἰξν. 3715 δὴ δα ἀϊίοη. 1’ σεπαΐης, Υδασσε; ου]ά 

ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ ἢανε Ῥτοςεεαεα ἴῃ ἴῃς αἷτεςῖϊ δἀὐάχεββ σμά γὲ 5λαὶ πευς δὲ 
αεδανιεά διὰ ποὶ 85 δεῖ αμὰ Μ͵ΉΎ ῥέοῤὶε «ἐμαὶ! πευερ δὲ ασπμανιεά. Το ν. 

310 (ηἰς 415, Ὀὰϊ ποῖ ἰπ ν. 35, ἼΠ]8 5(γ]151ἰς Εἰηΐ, 510 85 1ἰ ἰ5, Ἰπάϊοδῖες 

[πδῖν. 360 15 ἃ ἀουδ]εῖ οὖ ν. ἮΡ, Ἐρσ ἰῃς σουπαΐϊηρ ουὔἱ οὗ ἴῃς ᾿πουρπς 
τ 15 ηοΐ ποδαρὰ βἰηος ἴῃς βδπ|6 ὑσοσηΐβε δὰ Ὀδοη ρίνεη ἴῃ ν. 1}. 

Ϊη δοοογάβῃσα ἩΣὮ ΟἿΣ τοβ}] 15 τὰ Κα ὉΡ δτϑῖ νν. 35. 3..α ἡ ΏΟῊ ἔοστα 

ἴδε ἀΐτεςῖ οοπηυδέοῃ οὗ νν. 1". 29, (ἤδη νν. 31::-3.. 2.β ψἘ]ΓὮ ἔοστα τς 

Ῥοεῖίςδὶ οοσωσηθηῖ οἡ ἴπε σεϑίοσδ οῃ οὗ ἔθ!  δηὰ ὅμδ!}ν νν. 35Ρ. τὲ 
ΨὮΙΟΝ ἃγὲ ἰδίοσ δα αἱ οηϑβ. 

265. Οοηίίηυΐηρ 15 Ῥτοσῃἶβοβ Ὑ δα ννΘὮἢ Δϑβυγαβ ἴΏ6 ΡΘΟρΪΟ οὗ {1} 
ΠΟΥ ΡΟ ΒΔ ὕοη ἴογ [ῃ6 ἀςρτνδ!οηβ ψ ὨΟἢ (Π6 5ιιοοοβϑῖνα 5 στη5 οὗ 
Ιοσυβίϑ Βα οσαιϑοὰ. Α πώ 1 ευἱῖ γοϑίογε ἰο γοῖς ἐδι6 γἱοῖ; ἡγμὴδ ευπέοῖὶς 
{16 ξισαγηιοῦ μας ἀευομγεά, ἐπε ἰα ῤῥέεγ, 6 βηίσλον αμὰ {16 δἠξαγεγ. 
ΜΠ [5 ἐ᾿|6 γεαῦς ΜὮΪΟΙ [Π6 5ΨΔΙΤΩΘΙ 845 ἀσνουταά, θυ [Π]5 15 τηοϑξί 

ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἄυς ἴο ἃ 5 ]σῃϊ σοττυρἤοῃ οὗ (6 ἰαχίέ. Οἡ [86 Ππδιηθ5 οὗ 

(86 ἰοοσυϑί, τ΄. τ. ΜῈΎ ργϑαΐ ΟΥ̓Κ ΔΡΡΘδῖβ ἰο ΡῈ ἀπε ἰο (π6 ἰηΐοτ- 
ΡοϊΪδίοσυ. ψμὸ υϑοὰά [15 ρῇγχαθε ἴῃ λ'".--- 2655, Α πᾶ γοι σμαϊ! εαὶ ἐπ 
}ἰομέν, αμὰ δὲ δα 5 ῇθά Ὀδοδυδε οὗ [86 στεδῖ δρυπάδηςς ψὶςῃ Υ8}- 

με Μ}}}} ρῖνα. 

5ΟΝΟ ΟΕ ἸΟΥ ΟΕ ΤῊΞ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟΒ ΟΕ ΤῊΕ 
ΒΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ (25:35 ὅ526). 

15 ἐμ ἰγγίοαϊ ομἐδηγεί οὐ 70γ ἐπ ῥγοῤῥδι σαἱὶς ῤοη ἐμ|ὸ Ἰαπᾶ, 
υ. Ἵ, 6 απὶπιαΐς, νυ. 3, ἀπά {16 ἐπλπαδίαμὶς οὗ εγμδαίδηι ἰο γεοΐο 
ουε {1:6 γεσίογαίΐοη οὐ γεγιν ὃν ΥὙαπδιυελ. 

Ιπ νν. 5. 39. 5. 2δια ὙΔΉΜ ΘΙ Ρῥγομ ϑοα ἀοἰ νογδησα, ἴῃ Ῥγορῃεῖ 
ἷῃ 1818 ϑοηρ 5ρεᾶκβ οἱ ἴῃε ἀδ νοσαηοα 85 ρϑϑί, ἴῃ Ῥγοπ)ῖἶϑε 853 
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[16]1ἐἅ. Ηΐδ Ὀσθακβ ἔοσίἢ ἱπίο 100 184ῃἰ 5ἰταΐη5 οὗ ἀθδϑρ Ἶου, δηὰ δῃ 
Ἔχαυ 5: 16] τγίτηῖς ᾿γτῖςϑὶ] ροθλ ἜΧρσαββαβ ἢΪ5 ἀδισῃῖ. [11 15 ὁμ6 
οὗ (Π6 Ρᾶβϑᾶρεβ (δὶ 8658 τηδάδ βίυάθηίβ οἱ [οεἱ δάπλῖσα [6 θεδυ 
οἱ 15 βίγβ. [1ἰ σϑσαϊη 8 ομα οἵ [86 ἰγτῖοδὶ ρᾶβϑᾶρθθ ὙΠ} ΜΓ ἢ 
Βουΐοτο- 5418} ᾿ οΥβρεσβθα ἢ15 θΟΟΚ. 

1ι:. Ἐδδσ ἠοῖ, Ο ρτουηά, ἐχυϊὶ δηὰ τσε)οίος, 
ἔος Ὑδμν ἢ 89 ἀους ρτεδὶ τἰηρ9] 

1. Ἐξδγ υοῖ, Ο Ὀεβδϑῖβ οὗ ἧς βεϊά, 
ἔος ἴδ ῥδϑίυγεβ οὗ ἴῃς βίδεῃρρῃε δῖε οονοσοὰ τὶ Ὡδν 51858. 

Ἐοι ἴδ6 ἴσεὲβ βδᾶσ μεῖς ἔστ, 

Βγσ ἴτος δηὰ ρχγαρε-νίης γίεϊα τοῖς Ῥγοάυςε. 

2. Απὰ γε οΠ]άσεη οὗ Ζίου, ἐχυϊῖ 
δηὰά τε)οίος ἰηῃ Ὑδῆνεἢ γουγν Οαοάϊ 

ἙἘον Ης ἢδ5 ρίνεη γοι ἰοοὰ 85 (4 ἴοκεη οὗ γουτ) }ιυ8ι᾿δοκτίοη, 
δηὰᾶ Ης δδΔ9 ρουτεὰ ἀονῃ ἴοσ γου σαίη [7 γαὶπ ανὰ «ῤτίηξ γαίῃ], 

83 Ὀείοσε. 

Ὡ. Απὰ ἰἢς {Πτεβηϊηρ- ἤοοσβ 8584}1} Ὀε ζ.}} οὗ νι δεδῖ, 
δηὰ ἰῃς νδῖβ 85384}} ονεσῆονν ψ τὰ πον πίῃς δηὰ ἔσγοϑῃ οἱ. 

36. Αηὰ γε 5}4]} ὑγαΐϑε ἴῃς ἤδπὶς οὗ Ὑδῆνε, γος σοὰ, 
ὙΠΟ [45 ἀδαὶϊὶ 580 τοηασουϑν τ ἢ γου. 

Ἑουνγ 5[15., (1) οοῃϑβἰ5ἰ5 οὗ ἃ ἰδ σαιηείεσ -[- ἃ {ΓΙτηθίοσ, (2) οὗ ἔἴνγγο Βοχδσηείεσ, (3) 

οὗ ἃ Ρεπίδπιείεσ - ἃ Βεχδιηοῖοσ, Ἡ ΒΙςἢ ἰ8 ἴο ὃς στεδὰ σαρίαϊν. Ὅς πιεῖσε ἀσρυοβ 

δραϊηβὶ ἴῃς οτἰχίπα! ἐν οἱ αἱ γαΐμ απ ἐῤγὶηρ γαΐ. (4) ΠΟὨ 51.515 οὗ ἴπνὸο Βεριδηςείοσβ. 

21. Γεαν ποῖ, Ο ργομπά, ἐχμΐ απὰ γε]οῖσο, ἰὶ Ἀδὰ ““Ἰηουγηοα᾽ θ6- 
ἴοτα, τἶἢ, ον γαλιαυεῖι μας ἀοης ργοαὶ {πῆμ ρ5, 45 Ηδ δὰ ῥσομπηϊβεὰ ἰῃ 
ν. 5. 22, Γδαγ ποί, γε υυἱϊά δεαοίς, ἰἰϊ. Ὀφαβῖ5 οὗ ἴῃς Βε]ὰ, ψῇο μδά 
ἴο 567 50 τυςῖ, τ, γον ἐμι6 ῥαξίμγες οἵ ἰδι6 εἰεῤῥέ αγὸ οουνεγοά «υἷι, 
νι. Βᾶνα, ἡγεσῖ, γομῆρ ργαδ5, ἴῃοϑβε 584π|6 ραβίυγεβ (δὶ γα σα Ὀυγηΐ, 

τ, σπά {δὲ ἰγοος, ΜΏΙΟΝ μαὰ [ΑΘ δηα ᾿οσο ἰδηρσυ βίην, 17. "5, 

ἰσυε δογης ἐπεὶ γε, ἰδ δε ἰγέες αμπά [6 ργαῤρε-υΐρεξ, (0]]. 88.» 
παυνε γίεἰἀοά ας πιμοῖ ας ἐμιεγ απ δεαν, 11ϊ. τἰΠ οἷς βίγθοησίῃ. ΑἹ] 1} 15 
8 Θροκεὴ ΜΙ βιτγίος δι ει ς8] τεΐεσθησος ἰο ἴῃ6 ἀεδβοσρίίοη οὗ 

(Β. τ. 1{15 ἀπε ἴο δ8 ροϑἔς ᾿πηρυ]βε (δἰ 70εἰ Ἰοϊποα (δΒδ τεΐογ- 

Θῃς6 ἴο [86 Ὀδδσίηρ οὗ {πε {τιϊξ [Γε6 5, ὨΙΟΒ οὗἩ ΘΟΌΓΒΘ 15 ποῖ 5.ΠἸΟΕΥ 
ἃ σδυι36 οἵ τα]οἱοίηρ ἴοσ [86 νὰ δΔηϊτ415.---23, Νονν ἢ 68}15 ΠΡΟ 
[86 εμήάγεη οΥ Ζίοη, 5: ΠΕ τῃ6 ᾿ΠΠΔΌΪΔη15 οὗ }Θγιιβα θὰ οὐἱγ, Ὀυΐ 

ἱς νου ]ὰ βθοῖῃ [ἢδἱ ἢὨ6 τηδδηΐ 8}} ννο Ὀεϊοηρ ἴο Ζίοη ἃ5 σι] άγθη, ΠΟ 

ΟΥΘἢΡ Ὑδθν ἢ (Πόσο, ο΄. Ῥ5. 8). Ἐχμ απὰ γε]οΐςε ἐπ Υαδαυελ 



ττό ΤΟΕῚ, 

γομν Οοά. (οπίγαϑβι τ Πογα ἸΟΥ δηὰ ταοϊοϊοίΐηρ δὰ σοῆβ ἀνσΑΥ 
ἔτοτῃι ἴῃς ΟΠ] άγοη οὗ θη. ὙΒΕΙγ ͵ΟΥ 15 ἴο θ6 {1} οἱ στα ςυα ἴοσ 
Ὑδηνοι, τον Ηπξ μας εκίνεμ γοι, ποῖα ἴδ ρΡϑϑί ἴδηβο, πομγέσἠηνιεμί 

(ὦ) “ον (ἃ ἴοκθῃ οὗ με βοαϊομ, 5Βῃοσίηρ (παῖ (δ τἰρῃῖ τε 
θεΐγγεθη Η 786} δηὰ Η]5 ρθορ]β 85 Ὀδϑὴ σθ- βΔ }]15η6 ἃ. 41πώῶ ἴη- 
βίεδα οἱ ἴῃ Ιοης ἀτουρῃί 6 μας ῥομγεά ἀοινη, ᾿1ϊ. «αυδοα ἴο οοσὰς 

ον, αὐμηπάση γαΐη, {1:6 εαγὶγ ταῖμ ας τυεῖϊΐ ας ἰ1ι6 Ἰαξίογ γαῖ, ο΄. 75. 

κὮἢ, ψϊοἢ οοτης ἰῃ Οὐοἴοβοσ ἰο Νονεηθοσ δηὰ ἰῃ Μαζοὴ ἰο Αρηὶ 

τοεϑρεοσδνεϊγ, (ἢ ζ4}} δηα ϑρτίπρ ταΐηβ, δηὰ ἡ ΪΟἢ ἃΓῸ ἐπα ἰϑρθη3 Δ Ὀ]6 
ἴοσ ἴδ6 ογ 1 οὗ (6 ἰαηὰ. ΤΕ οδιΐν σαΐῃ Ῥσορᾶσγοβ ἴδε ἰδηα ἴοσ 
5664 ον, (ἢ Ἰαἰίοῦ 15 ἡδεάδα ἴο πουτσίβῃ δηὰ τίρθη ἴῃς στουηρ 
ΟΙΌΡΒ. 706] Ιοοκβ ὈΔοΚ ον βϑοῖὴῆξ ἵωοηΐῆ8. Ὑδῆν ἢ δδὰ {06]16δἀ 

Ἢ!5 Ρῥγουγ5ε---ἰῃς [4}} γαΐῃϑ δὰ σοΐηβ δηὰ ἴΠ6 βρυίπῃρ ταὶῃϑ 4150 
σ5 αὐογείζηηιδ, ἴῃ ἴῃ 6 γεᾶτβ Ὀεΐοσε (86 νἱϑιἰδιίοη.---24, Απὰ πον ἢς 
ἰοοῖκβ ἰοσινασά ἴο ἃ ρΙεμ 7] μαγνεβδὶ θη ἐλε ἐμγεσλήμρ- ἤοονς 5}μαϊ 
δὲ {εἰ οἡ τυλμδαΐ, απὰ ἐδι6 ναὶς 5μαϊ ουεγῆσιν τυτλ πειὺ ευΐγιε αμπὰ 7γε5} 

οἱ. ὙὍΒα {πγεϑῃίηρ- οοῦβ ψεσα ἰῃ [86 Ὄρϑὴ δἱἷσ, δ ροϑϑῖθ]α οἢ 

ΟΥ̓ ΏΘΔΓ (ἢ ἴορ οὗ {88 81}} ψΒεγα [86 ψιὶπὰ νψουὰ ον. ὙΠΕΥ εσα 
αυϊΐϊα ῥα να, οοηϑιϑηρ οἱ ἃ τουημὰ ρίεοβ οὗ στουηα ΠΣΤΗΪ 

βίδιηρϑα ὈΥ (δε ἴδοῖ. Οπ (ἢϊβ (Ὡ6 5βῆδανθ ΨΈῈ βρτεδὰ ουὖἕ ἴο Ὀ6 
{τεϑῃθά, 866 δὴ 1] υϑἰταοη οὗ ἃ τηοάδγῃ {Πγοϑίηρ- οοσ ἴῃ ἘΕΒ., 
Ι,83, Β|.,1, ςο. Τα σταρεβ ψεσὰ ἱτοάάδῃ ουΐ ὈΥ ἴδε ἴδε 'ῃ νἤηθ- 

Ρ͵ΓΘ5565 ΨῈΙΟἢ Μέσα μεχοα ουΐ ἰη ἴῃς τοοῖ. ΤΕΥ σοῃϑιϑιοα 508} Υ 

οὗ ὕνο νϑδίβ, ἃ ἰᾶσζδεσ οὔδ, εἰρῃξ οσ τῆοσγε ἔθεϊ βαυᾶγα, ὙΠ ]οἢ τνα8 ΟἹ 

[86 ὉρῥΡὲγ 5146 οἵ ἃ ἰϑᾶάρβϑ οἵ τοςκ δηὰ γδίμοσ βῃδι]ον, δηὰ ἃ 5Π24}}6Γ 
οΠ6, ῃοΐ αυϊΐς 4} 85 ἰᾶσρε, Ἐ]Οἢ γγὰ5 ΒΟ ΘΌΓΩΘ5 ὑπ γὸ [6εἴ ἸΟΥΤΟΣ 
δηὰ (ἔγχεα ΟΥ τηογὰ θεοί ἄθορ. Τ15 85 οοηηῃθοίοα ὈΥ ἃ ἰᾶατρε σζοονε 

[σγουρὰ ψΒὶοὰ (6 υἱοα βονεοα ἔτοσῃ ἴῃ6 ὕῤρ᾿Ὀὲγ ἴο ἴῃς ἰονγεσ νδῖ. 
ΤῊ Ϊ5 ἰοννεσ νδῖ 18 τηθδηΐ ἰῇ οὐγ ἰθοχί. ϑοιῃθτεϑ ἴσα ΕΓ ΠῸ ΟΥ 

ὄνϑη ἴζσοα οὗ (Π6π ἱῃ σοῃπροίίοη Ἡἱϊῃ ἃ ρτθβϑ8. ΤὨ6 τηυβί 85 [ἤδη 

ΡΔ5564 ἔτοσῃ ομδ ἴο [86 οἴδεσ ἴο οἰδιῃυ ἱϊ. 866 δὴ Σ᾿] υϑίγΔ ὕοη ἴῃ 

ΒεηΖίηρσον, Η εὐγάϊδολε Αγολμδοϊορίε,2 τρο7, Ρ. 143. ΟἸΐνοθ ΜΟΓΟ 
8|50 ΡΙΈΞΘΘα ἴῃ [ἢ656 ῥγσθβϑβϑθβ, ού. (σε ἤβοδῃθ -Ξ ΟἹ -Ῥτοθ9. 868 

1Πυβίτα ἄοη ἴῃ ΒεϑηΖίηροσ, ἰ. ο.,) Ρ. 144.--265. ΕῸ1]] οὗ [ογ ονεσ ἴῃς 
Ῥτοβρεοΐ οὗ βυςῇ δΒαγνεβϑὶβ [οδἱ οἷοβθβϑ ἢΪ5 ροϑῖω, Ἵδ᾽ ηρ οὐ ἰδ8 
ῬΘΟΡΪῈ ἴο 500 {πεῖς ρταῖϊιυἀς σμὰ γε 51αϊ ῥγαΐδε {16 παηιὲ οὗ 
γαλαυε,, γομ Οοά, εὐἴὸ πας ἀεαΐί τυοπάγομδῖὶν τὐὐἤ γοι,. 



“4,35. 21 11] 

ΕΡΙΤΟΒΙ͂ΑΙ, ΠΙΝΚ (335. 3). 

[πὰ Μν ῥεοῤίε «λαῖϊδ πευέστογε δὲ ῥμὲὶ ἰο Σλδανεθ.ἢ 
Υὸ «παῖδ ἔποιυ ἰδαΐ 1 ανε ἐπ ἰδὲ πεἰάσί οὗ 1ςτοεὶϊ, 
απὰ (μα) 1 γαδιυελ απ γοι Οοὐ απᾶ ποηθ οἶδα; 

Απά ΜΥ ῥεοῤίε :λα]} πευεγηογε δὲ ῥῇμέ ἰο «δαμεα. 

ΤΥΣΘΙΟΣ ΟΣ το σαυηοῖοσ [η68. 

460, 27. ν.3 Ὁ τὰὖν ἢ. ΤῊ Ϊ5 τοηονεά τηδίοσίαὶ ρσοβρου γ, 30 
ἴΠ6 οὐϊΐοτ δά άβ, ἱῃ ν6}}- ον, ΘΟ ΠΟ ἰοστ8, Ὑ1}} ἀϑϑυγα (86 

ῬΘΟΡΙςΕ οὗ Ὑδῦν ἢ 5 ὑγοϊεοϊηρ δηὰ ΠεΙρίπρ Ῥσαβϑθῆσα δπηοηρ (ἢ 61). 

“Ἑδίη δηὰ δαγνοϑὶ ἅτ ποῖ σΏΘΣΟΙῪ Ρῃγβὶςδὶ θοησῆίβ, θυ τοὶ σίου 
βΒΔοζαϊηθῃηίβ: βρη ἴμαὶ (οί [85 τοεϊυσηθα ἴο Η]5 ρθορίε, δηὰ (δαὶ 
Ἠ[5 ΖΕΔ] 15 ἀραῖη ΒΕ ττοα οἡ [μεἷσ Ὀ6}411᾽ (σΑϑι.). 4Ἅ4πώῶ γον ςλαϊ 

ἔπμοιυ (ΌΥ [8158 ποπάογίῃ! [οτΈ}}}1}) “αἱ 1 αν» ἐπ 1:6 πάει οὗ ]ςγαεῖ, 

ζ΄. Ἐχ. τγη7 Νὰ. αὖ τ4ω}5 1. γ3 15. τ), εἰς. ΤΪ8 18 ἰῃς βτϑῖ οοὺ- 
συσγθησα οἵ 7:γαεῖ ἴῃ ἴῃς ὈοοΙκ, ἰξ 8 υϑοὰ δ8 ἴπε ροβίεσχι!ς Π8116 [Ὁ Γ 
704. 45ὦ ([Ὀσί ει γε 584}} Κηον 1880 1 Υαλιυεῖι, απ γΟῊ Οοά 
απά (ἐμαὶ ἐΐόγε 15) ποῆξ εἶδε. ἼΏδ56 Ὁ ΡἤΣΑ568 Ἔχργοθβ ὑσοίουμα 
σον] οἰοη5 οὶ (716 ἀ 186 Ποατίβ οὗ Ἔχ] ς δη Ροβίεχὶ ς ρσορἢ- 
εἴ8: [86 ὈΪοηΐηρ ἰορεῖμες οὗ ἴῃς ὕνο οἰεπηθηΐβ οἱ Ὑ Δαν 5 Ὁ γ, 
τροηοίείστῃ, δηὰ οὗ Ηἰΐβ ραγίου ασὶ ἱπτσαδία στο δ οηϑῃΐρ ἴο [5- 

Γϑαὶ, ἃ5 ἰῃ ἃ βρϑοΐδὶ σζϑηποσ [5γδοὶ 5 σοὰ. Ἐὸογ [818 ὈΪοεηἀϊηρ δηὰ 
[υϑηρ Ιηἴο ἃ ΕἸσΟΓ υὐἱγ Ὠευΐογο- 5818} 18 Γεβροῦβῦ]6. 11 Βοοηρ9 

ἴο ἴδε οοτε οὗ ΗΪ5 ἰδδοηρσ. Ηδζε ἰῃ 706] [Π6 Ρῇγαβεθβ ἀο ηοίΐ πᾶν 
[μα τοδὶ, νἱ4] εἰσηῖδοδησςο, θαξ ϑουηα Ρυτχεὶγ ᾿ἰζυγριοα]. Νὸ ἴτας 
οὗ ἰάοΙ Αἰ ΣΎ ΔΡΡΘΔΣΒ ἰη ἴῃς ὈοΟΪς. 7065 Δϑνψοσ ἴο ἴῃς ἰΔυηΐ οὗ (ἢ 
Βοδίῃθη 15 ρίνθῃ ἴῃ ν. ἢ, Τα οαϊίοσ οοῃηοοίβ, οὗ οουζϑα, 15 βίαίθ- 
τηϑηΐ 11} (Πϊ8, 45 [86 ζο]Π ον βου, σπὰ ΜΜνΚὴ, ῥεοῤἧδ ςἠαἱΐ πευεγ 
ῬΊΟΥΟ δὲ ῥπμέ ἰο ὁσἤπαπιθ. Νοῖδ [86 ΘιΏρΒδϑῖβ οὔ ἴδ Ῥγοῃοῦῃβ ΜγῪ 
2εορίθ, γομ Οοά. 

16-11, ΤΏς ἴδηϑεβ ἂσὲ ἴο Ὀ6 οςβδηρεά ἴο ἴδε ἡδσστδῖίνε ἰδῆϑβϑε, Ὀδοδιιϑ6 
ἴ8ιε86ε νεσβεβ ὧο ποῖ οοἠίδίη δὴ Ἔχβοσίδιοη Ὀυῖϊ ἃ ἀδβοσ ρέοη οὗ ἴῃς σεβυὶῖ 

οὗ [δε 5βεττιοη.---1θ. δεν. οτμ., βεσῆδρβ ΓΒΕ, ἰΒς βεοοηα ἸΡΌΝ στ γ. (8. 
πτῦτι Βεγε Ρᾶγ8]}}. δηὰ βυποηγιθουβ τ πρῃ ὀγίααϊ-ολανεδεν, οἵ. 70. 

Σοιψ 1το΄. ϑοιης 1,88. ροΐϊηϊ ΤΥ ΠΌ.---17. ΕῸΣ 1.92) οης Ηςῦ. ςοάεχ γεδα8 

302». 16 δὲ ἱπιρί. ἰ5 (Δ Κεη 85 ὀχσργεβϑίηξ ἱηοβοδῖνε οσ ςοητἰπυςα δοῦοῃ 

ἴῃ τς ρῥαϑῖ, 1)2.) ηδϑὰ ποῖ Ὀ6 ομδηρμοᾶ ἴο 93. Βυΐῖ, δ πϑοδββδσυ, ἰΐ 18 ποῖ 



118 ΤΟΕῚ, 

ἀϊβθουϊ ἰο δεούσης [μαῖ ἴῃς δα τοῦ ομδηροα 123 ἴο 122" ἴῃ σοι; οσση ἡ τ Ὦ 

Ηἷ8. ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ νυ. "5" 1, πρὶπ τὰ ὃ», οὐ ΝΕ. 133 ]οη. 4. Ἐὰζσ 
Ὁ) 2 ὉΦῸ" τεϑὰ 5} Ὁ" ὦ δγ-ιυογὰ ανιοηρ ἐπα παῤίοης. ΑΙ Ὡς Β 
τ ΘΔ η5 ἡλα {84 παίέομις σπομία γε οὐεν ἐδεηι, ΑΚ., ἘΝ... 15 εχεϊυδεὰ ὉΥ͂ 

186 ςοπίεχί. Νὸο ἰογοῖζῃηῃ δέου αν ὕδοη τηεῃΠοηεξα 85 γ σ ΟνΣ 
7υάδῃ. Νοῖκ ἀδναβίδίοῃ ὈῪ δηθχηΐθβ Ὀαΐ ὉΥ ἴδε Ἰοσυβῖ ρίασιυε μᾶς δε 
ἴδε ἴβεῆς. Τῆς Ρᾶσα]]. ΠΤ ἼΓΟΓΣ ἸΔΠ ὉμΥ δηα ὉΝ2 Πρ ἫΡ γε μῦν 
ἴῃ ν. 19, οἵ. αἰϑο ν. 317, βῆσονν (δι ἴ8εῈ πδίοηβ ἰδυμῖ, Ὀὰϊ ἀο ποί συ]ε ονεσ, 
Τυάδῃ. ΤΒε νυ. ὕφο, ἐσ »παΐξε ῥγουεγὸς οὗ, ὠδὶπρ ἐμεὶγ πανριὲ ας α ὃγ- 
τοογά, ο΄. ΑΥ̓τα., ἈΝ τλ., 15, βονενοσ, Ἄχοϊυ θα Βετε, θδοδυβε Ὁ τὴ 2 
ΤΑΘΒΏΒ ΔΙΎΑΥΒ ΕἸ ΠΕΣ “0 γμΐδ οὐέγ, ΟΥ 0 τιοοΐ ἐμ ΟΥὁἩἨ ἀπιοηΡ, 3 ἰοχαΐε, σ΄. Ἐ-Σ. 

1852 1233 Ἐὸσ ἴδε τοδάϊηρ "ο 85 ἃ ποθ, αῦονυε ριόροβεα, ο΄. 7ε. 245, 

ὀρθοῦν πρπο. ΕΠΊΒΟΣ ἴδε ἀΔΥ οὗ ὙΔμ ΜΕ ἰμίεγροϊδίοσ οσ ἃ τεδάεσ, υπάος 
ἴῃς ἱπθυεδηςε οὗ ςἢ. 4 δπὰ οἵ δὴ Δ] εροσίςδὶ ἱηἰεσρσγείϊδοη οὗ ἴδε ἸοςυΞῖ, 
οοττεςιοα ἴδο ἰεχῖ 8ὸ [δῖ 1 τοδα ἐλαΐ ἐδ μπαξίοης σδομιά πο γμἶδ οὐεῦ ἐδενε. 
-18, ΑἹ ῬΡοϊηί8 οοστοςῖὶν ἰῃς ἱτηρέβ. 8 τὰν σομδεσέυε. ϑοῖὴς δανα 

τδουρδῖὶ [μὲ [86 ἱπιρέβ. βου! θὲ τεδὰ σὴ τὰν ἐοηπ]παξέυε, ἀπὰ τἴμδὲ 

1ἢ 15 νεσβε δηὰ ἰδὲ 20]]. τοῖεσ ἰο ἴῃς ἔαϊ., οοηϊδίηΐης ὑσεαϊςοηῃ δηὰ ργοσω- 
56. 80, ἐ. ρ., Θ, ΑΕ,, Κι, ΑΝ. εἰς., αἰϑο Με., ψ8ο τερασαϑβ ἴῃ νεγϑαβ 85 ἃ 

ςοπυδεἔοη οὗ ἴα ῥσαγοσ οὗ ἴδε ῥχίεξίβευ ΤΟΥ ΡἈΓΔῪ ἴμδὲ Ὑδα ἢ ΤΩΔΥ͂ 
ΔΗΒΜΈΕΙ δηά ρῖνε ἴο ἴβεσὰ 81]1 [86 Ὀοδυῦι ργοσηΐϑεβ Ὡς ἢ ἴΠεγ Ρυΐϊ ἰηἴο 
ΒὶβΒ τοῦ. ΤὨΪβ8 15 δ᾽ ἱορεῖθοεσ ἱσυργοῦδοϊθ.-- 2} 15. ΘΠ ΓΕΙΥ οοττεςῖ 

δηα τερον ἡ ΟἿΌΣ ἰπίεσχρσγείδοη. 1 ν. 15. σέσε ἴδε Ὀεκίπηϊηρ οὗ (6 
πδτταῖϊνε [86 ἡ οοηδεσιένα πΙᾺ ἱτηρέ. που]ὰ δανε ἴο Ὀ6 ἐχρίδἱπεὰ ἃς οὔ β 
οὗ ἴδε ἔενν ἰηϑίδηςος ψδοσε ἴστε 15 ποιϊιβίης ἰῃ 1ἰδς ῥγεςεάϊηρ τ τ ἜΘ 
1ξ 18 οοηποςῖϊεα. [Ι{ που]ὰ Ὀς 8 βοσί οὗ οσγϑίδ θεὰ ἔοστα ἔογ ἴῃς ἰηἰσοάυο- 

ἄοῃ οὗ ἃ παττϑίϊνε, οὕ. Ϊοῃ. 1'.---19. Ἰορ, Κὶ.: ΘΜ) τὴ ΟΡ ὈΛΡΡΣ Π29. 
-τ-τὐἱ' ρσίς. οὗ ἰχητηίηςης ἔυϊ.---Νοίς ἴδε ἱπιεγργείδενε δα ἀϊίοη ἴῃ ϑοῦλα 

55. ΞΡ Ὃ ΠΡ 5σλσρι οἵ ζανηξ; ΟἿ τα8. Ὡ»}»ὙὋ ΠΟῪ βῆονγβ ἴῃ Ἔχ ΔηδίοῦΥ 
Οδαγδοῖοσ οὗ 186 μἷοββ. ὦ αἶϑο μὴ) "πη. ΟΥ̓ ἘΖ. 3651,.--.20.. ΟΥΤΩΣ 
ἐδ πογίμεγηεγ. ΤῺὨς ἴδγτῃ πλυϑῖ σοῖοσ ἴο [ἢ ἰοουί5, ἴογ ἴδ ἔδῖε ἀςβοσ θεα 

5 [δἰ οὗ ἃ 5ναστα οἵ Ἰοουδίβ δηά ποῖ οὗ Βυϊηδῃ ἀγηγϊεβ. Τ8ε ἱπίεγρσγο- 
ἰΔὔοη οὗ Βυϊηδη ἰηνδάοτϑ ἔγοσα ἴδ Ν,, ἐ. φ., ἴῃς Αϑβϑυσίδηβ, ἰ5 ἐχοϊυἀδὰ ὉΥ 
ἴδε ςοηΐεχί. 1 οτσίηδὶ, ἴῃς ἴοστῃ ἀδείχηδίες ἴΒς Ἰος5ῖ8 45 σουλίηρ ἔγοτς 

[6 Ν., νι. ἢ 15 ποῖ ἴῃς αἀἰγεςοη ἔστοτῃ ὙἘΙΟΒ [ΠΟΥ υϑύυδ} οοσηθ. ΤΒδῖ 
ΠΟΥ τΔΎ, Βούσονοσ, ΟΟλ6 ἔσο ἴμεσε 18 σοσίδί ῃ ἔοσ 5 ΨΑΣΤῚΒ ΕΓΕ 86 ὮΥ͂ 

ΝΙεθυ;Σ Ὀεύσγεεη Μοὶ δηὰ ΝῚ5:015, ΌῪ ΤΒογίβοη δὲ Βείσιϊς, ΌῪ Τοῦ 
Ρ, Ῥεΐεσβ ψεβῖ οὗ Μοβυὶ, οὐ ἴδε ΤΊρτίβ. ΤὨς ΣΆΣΘΏ 655 ΤΩΔΥῪ δᾶνε 80- 
ξεβίεά [δὲ ἴεση. Βυῖ 15 βυςἢ ἃ ἀεδϑὶ σηδίοη ποῖ σαῖμεσ βδηρεῦ ἯΙ], 
Ἐπτ͵. Ἔχρ δίῃ ὩΟΥΏ, ἐΒβοσείοσο, 85 - ὁ τυφωνικός, Ἐχ. 143, Αςῖβ 2) Εον. 

οἱ“, [ὰε Ἰοσυξβὲ 5Βναστη 158 ἃ ἀθυοηΐδοδ) βοοῖισε. (Οὐ. ἔοσ [88 υϑεὲ οὗ τυφω- 
γικός͵ δ. ρ., ἴῃς ῬτΟρΒ δον οὗ ἴῃς Εργρεῖδεη ροῖῖεσ ἴο Κὶηρ Αὐπθηορ 5, οοἱ. 
2, 1. 14, Οτεοβϑηδηη, Τεχίς πὰ Βέϊάεν ξωπὶ 4. Τ΄, Ρ. 2οϑ. ϑουλενμδὶ 

αἰ Βεσεμεγ πιοϑὶ τοάσεση βοβοῖδσβ δεϊϊενε [881 ΟΣ, τ ΙΟὮ τγὰ5 ἄγϑί υϑοά 
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ΌΥ ]Τετευἶδῃ οὗ ἴῃς ποσΐμοσῃ μοϑβίβ οὗ (ες ον ΐδη5 δηὰ ΒαΡγ]οπίδηβ, πδὰ 
Ὀεςοπλδ ἃ ἰΥρῖςδ] πδιὴς ἔοσ ἀόοτλ δηὰ 85 βιις ἢ σταϊχἢϊ πᾶνε αἰ οτεηΐ τηθδῃ- 
ἴῃρ5 ἰῃ δεοοσάδηπος ψ 1} [Β6 5ρεςΐαὶ ἤθεα; Ἀθσα {με ἴοστῖ]ε ἰοςυβῖ 5 ΆΣΤΩ 
ἦθ ς8||εἀ ἰ8υ38. Βαϊ 1815 ἀος85 ποὶ βυἱϊϊ (ἢς χηοὰς οὗ ἴδε Ξρεεςἢ οἵ ]οεὶ 80 
ΜῈ} 85 [μδὲ οὗ ἴῃς ἱῃϊοεσγροϊδίοσ το 880 ἴῃ (6 ἰοσιιδῖβ ἴῃς ῬΣΕΓΌΣΞΟΙΒ οὗ 

ἴῃς Πᾶν οὗ Ὑδῆνςει, δηὰ ΏΟ ἐν θη Ὺ ἰοοῖκ λιοΣ ἢ ἴῃ ἴῃς ἐβομδιοϊοριςαὶ 
ΟΓ Δροςδγρίς 86η86, ο΄. αἰϑο δὶ8 υπαάοτβίδησίηρ οὗ ν. 11, ΤΒεσε 8 (ἢ υ5 

ΘΟ 6 58 οδῦοη ἔοσς ἴῃς δροοδίγρές ἱπίεσρσεϊδθοη, Ὀυΐ ποῖ ἔοσ ]οεὶ 
Βτηβο, ἍΠ ἴσὰς ἰηϑσῃὶ ΕοΙΉ. τεραγάϑ ν. 39 898 ἀπ ἰο ἴῃς δαϊοσ ψ8Ὸ 
)οϊμεὰ Ῥοίδ βοςοηβ ἱορείδβεσ, ΝΕᾺ5., ΕΒ. 2406, 85 ἴῃε δααϊίοη οὗ δῇ 

ΔΙΙερογβίης ρἰοββαῖοσ. Βαὶ ἰΐ 18 ποΐ ἢδοεββασυ ἴὸ τεραγὰ με Ὅ20]6 νεσβα 

85 βεζςοηδιυ. Ὧδε ἰῃίεγροϊδίοσ σΔΥ Ὅὲ ΤΕβρΟ 51:0 16 ΟἿΪΥ ἴοσ "δ υῦ, 

ἙΕ. Μεῖεσ βυρρεβίεα 85 ἰ8ε οὔ βίῃδὶ 'ΜὩΣ ΟΣ μϑτπ; Ετν. ΡΥ ἐγ Ἡ ἐεγες- 
αηπ γ΄ Ἷ ΑΙ. -- Ὀ411|6-η6; Οτ. "3.22 γΥπ, ἀρνηιδη ἰοσμείαγμηι; (Ὦς., 

ἘΒ., 2406 π., γ)9 ΠΝ) ΛοΌτ ΤΙ απὰ δοίἦ, ἐ5 γέαν απὰ ἐΐξΞ ναπ, ἰταρβροβίηρ 

ν. 5 Ὀεΐοτε ν. 39, Τοεῖὶ ττοῖξ 5: ΣΑΡΙΥ 8 ἴοστη ἴοσ ἰ[ς Ἰοσιυὲ ρίασιυο.---ἾὟνς 
Βδου]ὰ Ὀς ἱποϊϊηδὰ ἴο ἰδἰηὶς (Βαϊ 6 δροοδὶ γίὶς ἱπίεσργείδ οι οἵ ἴδε ἰο- 

ουϑῖ8 ΔΡΡΟΔΙΒβ δ30 ἴῃ οὗ Δ. γ: καὶ ἰδοὺ βροῦχος εἷς Τ᾿ ῴγ ὁ βασιλεύς͵ ἰξ 
[πε Οἷκ. δ β)δίοσβ ἱπβρίγεα τῆοσε οοηβάδηςε ἴῃ {μεὶσ ΔΌ}}Υ ἴδῃ [Β6Ὺ ἀο. 
1 ΔΥ Ὀὲ [δὲ ἴδε} ἀϊά ποῖ τεβεςΐ ἴοο τις ἢ οἡ ἃ ἰγσαηϑἰδίίοη οὗ ἃ οοστυρὶ 

οΣ ΠΕ ]ς ἰεχὶ, ὦ τεδὰ ἼθΌΣ 2 Ἴπνε ρὺν τ)ην, ΑἹ ἼΠΟΣ 2 πν σρὺ ΠΝ. 
-““προδὶ ὦ ἀφανιῶ “-- κηροῦ, [δε (ο]ονίης γκ ὰ5 ςοηποοίοα τὴ ἰΐ 

ἷπ ΗΘΌ. ἰεχὶ οὗ ὦ; οὔο οοα. ῬΓΌΘ..----Ἰθο 15 ἃ ἰδῖς ψοσά ἴῃ ΗδΌ. ᾿ἰογαῖυζο, 

ΟΟΟΌΣΤΣΩ ΟὨΪΥ ἴῃ (Ὠγχοηΐς]εβ, Εςο]εβϑίδϑίεβ, Ὀδηῖεὶ Ῥεβϑάθθ. [ἰ 15 σθϑ! ν 
Ασϑῖω. ἸὯΩΣΣ Πού ἤοσα εἶβ6 υϑοὰ ἴῃ Ηςῦ. ΒΙΌΪς, οὐ., Βουγενοσ, ΠΓΣ ὍΣ, 

Ἐςο]υ5. 1113, ἃ ΒΥ μοηγτη οὗ ΨΝ3, ζ΄. ΒΏΒ, Τδε ἰδυϊοίοργ οὗ {με οἰδυϑεβ 
ὙΟΜ2 ΓΟΡΥ δηᾶ ἸΩΣΠΣ ὉΡΤΥ ΒΘοΩ5 ἴο 580} [Πδἴ οἠς οὗ {86 πὶ 18 Ξθςοπ δ. 
ὙΡΚ2 ΤΌΡΥ 8 1Ώ6 σΠοτασῆοη Ἔχργεββίοη, Ασα. 4,9 15. 34, δπὰ ἰβ ἰβεσείογε οἵ. 
Ὁγ Με., σΑϑιι., Ὀσ., Μαγί, εἰ αἱ., ἃ8 ἃ β'οβϑϑ οἡ ἴδε ὑπυϑυ4] Ἰπς. Βαυϊῖ 

ἴδε ἰδηβε οὗ ὄξγι, 7058. σ ἢ σὰν οοπ]., 18 δζαϊηϑὶ ἴδε ρεπυΐμοηε88 οὗ 
ὙΠ ὅρτι, ΝΝ ε., να Η. ϑυτεῖγ, ΦΚ2 ἡδεάεὰ πὸ Ἔεχρ δηδίοσυ ρίοβϑ, μυῖ ἀἱά 
ΓΏΣΙΣ ΙΓ Ὦ 5 γ)ὲ}} Κπόνσῃ ἰπ ἰδίοσ {ἰπ68 ἤθεα 1) [1511 ποΐπιοσε [Πκοὶγ ἰδδὶ 

ἴῃς σοῖς αἰ ΓΌΠΥ ἰ8 ἰο Ὀς βοϊνεὰ Ὁ τεζασαάϊηρ Ὁ» Γν 85 ἃ ςοστυρἤοη, 580 
οὗ Ἴπγν, ο΄. ἘΖ. 8ι1.:}} ὟὍὙΒε τηγίῃτι ἔδνουτβ [18 8]50.---ἴῃ γυρρὴ ΛΠ Ὁ 

1:6 50]. τλυβὶ Ὀς ἴδε ἰἸοουβῖβ. Βαϊ [Π18 15 ἀἸ ςυϊ, κίησε ἴΒ6 ρἤγαϑε ἤδη 
υδεὰ ἴῃ ςοηιτδαϊβποϊοη ἰοὸ σοά οχργεέβϑοβ διϊόρσδηος, ονεσγυνθεηΐης 
ῥῬτίάθ. Οης οδῃ ΒΑσαΪ βρεὰῖκ οὗ (δε ἰοουξίβ 85 δηϊγηδίεα ΌὈΥ βαρ ιν 
ἀἰβγεραγὰ οὗ Ὑδῆ ν᾽ 8 οοτησηδη 8. ὙΤΒῈ ΡὮγχαϑα οσοὺ 5 δἰ τηοβί ἱτησηδαϊ- 
δἰεῖν δἰϊεγνασγαὰ ὐῖὰ Ὑδῆν ἢ ἴῃ ἴῃς βεηϑς οὗ ἀοἴηρ στεδῖ δηὰ ποηάεσίι 
(ἰηρα. [1{15 τοί ᾿ἰκεὶγ ἴθδιὲ ἴ που] παν ἴῃς ἵνο ἀἰδεγεηῖ τηδδηΐησβ 
ἴῃ ἢ! εἶοβς οοπ᾽ υπςοπ. νε 5ῃου!ὰ {πεγεΐίοσε τεδὰ ὅν ῺΝ ἔοσ νυ, 

δἷηος ὙΔΆΕὮ ἰ8 511}} βρεακίη. ΜϑηΥ ἴβκε ἴῃς εἴδυιϑε 88 ἃ ἀουδ]εὶ οἵ 
νυν. ἘΡ δῃά οχ[᾽ τ. Βυῖ 1 5εεπη5 ἴῃδὲ ἰΐ βυρροβίςα (ἢς ρῥἷαςε σποτὸ [86 
ἰγτίςδ] ροεσω, νν. 3. ἡ, βῃου!ὰ Ρὲ ἰπβεσίεα, δηὰ Ὀεϊοημεὰ ἰο ἴδε ἱεχὶ ἰὴ ἰὰς 
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ετησηἀεά ἔοσῃ. ΤΏ οδὐϊΐῖον νἢο ἰπβογίθα ἰῃς ἀδγ οὗ δε σο ἢ ρδεσαρος δυιὰ 
ἰηἰεγρσζεῖδα λοΥΠ οὗ Ὠυτηδη ἱηνδάεσβ 85 ρσοῦδΌΪν ἴδε ὁπ τἢο οβδηρεα 
ἴδς τεδαϊης ΒΕσα 8150, ᾿ηἸογρσεϊΐην ΟΥ̓ οἶδυβε οὗ [ῃς ονεσεεηίης δ Όσπ- 

ηε85 τὶ τὶς Ὑδλ ἢ 5 ἀρεηῖβ ονεσβίερρεα [μὰς ᾿ἰπιϊϊ5 οὗ ἱμεῖσ δυ- 
τμοσίτγ.---21. 5ΐεν. τεδάβ Ὡκ) ἴοσ "νρ ῦκν.-32, νυν ΜΘ) δ5ο ΕΖ. 13 36", 
μθ) ὙΠῸ το υπάεχβίοοῦ, Ηκ. 2:7. ΤὨε Ῥδσα]]. ἐχργεβϑίουβ Ἵ ΠΦὮ9»ὶ δηδ 
ΛΟ ἸΓΣ ΜΕΙα υδεὰ αἵ 811 ἔπηεβϑ. σὴ ἐλεεῖν σἰγεηρι -ὰ ἐμεὶγ Κγ͵αΐ, Ματι: 
δουΐεὶ οἷε ἰγαρεπ ξὄμπεη."-- -28. δεν. ἰηβοσίβ ὉΏΝῚ δ ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ.--Ἐ Βα 

(18 8]. οὗ Πρ ΠΉΌΣΙ τῷ ἐδ ἐξαςἧεν οἵ γἱρἰμεομδηεος, Ὦ Σ Ἢ, ἰ5 εχοϊ υὐοά 
ΌΥ ἴδε οοηϊεχί, δηὰ τ ἢ 1ἰ 411} της ναοῦ ἰηἰογργοίδ ἤθη 5 οὗ [Π]98 ἰδ ο ΒῸΣ 
85 ἴδε Μοβϑίδῃ, οἵ [86 ρσορδείβ, οσ Ϊοεῖ, Οσ ΔῺΥ οἵδμοσ Ῥθσβοῃ, ἐ. σ., Ηεζε- 
Κκίδῃ. 1 τὲ Μεββίδῃ δδα Ῥδεὴ πγθδηΐ (15 νου] Βασαν μᾶνε θδε διά 
80 ἰηοἀδηῖα!γ. ΠΣ τηυβῖ Ὀ6 “- ΠΝ, Ιῃ (δς βεοοῃά ]ἴπε ἰἰ 18 οὔν- 

οὐ ἴμδῖ ΠγῸ Ββου]ά θὲ 3)» 85 34 τ258. τεδά, [ἢ Ὁ 15 ἀπε ἴο ἀϊϊῖος. ΤῈς 

ἔοστα Δ) ΟΟΟΌΒ δβδίη, 58. 847, Ὀας 16 [Ὡς ἔοστηεσ σαΐῃ 5 δοϊυ δ! τηεδηΐ 

μεῖς ΜΡ Βῃου)ά τοδα δ]830 ἴῃ ἴῃς ὅσβὶ ἰπβίδηςς τ, (δ᾽ 5 ἰγσαπβίδοα 

βρώματα, κ150 355, Βονγενεσ, βυρρεβϑὶ [88 [ΠΥ τεδὰ ὑσΟΌΘΟΪΥ Δη)5, 2 5. 

136 Ῥ5. 605 (Νο].), οΥ 79, 2 (ΓΒ. 11 (Με.). ἩΣΠρεηξεἸά τμβουγηὶ οὗ 

ἼΣΙΟ σδωπάσποε, Ὀὰὶϊ ἴῃ ΟἾΒΕΣ Βυρροβίοηβ ἃσὲ Ὀεϊΐοσ. δίπος πλ) ος- 
ΟΣΞ δβϑαΐῃ ἰῃ ἴδε [0]]. ᾿'η6 τὰ ἀο ποῖ ἐχρεςί 1 βοσς δηὰ ἰδς σοδάϊης οὗ 
( ἰ95 εαἰπιοβὲ ςεσγίδ  ηἰγ οσὶᾳ.-- Ὡς σηοδηΐης οὗ πρυ ἰ5 αἰΞὸ ἀεδαίεά, 
ΤΠοθα 80 ἰδῆ βὶδῖα ΠΟ ΌὈῪ ἐξασλεν τΆ Κα ἰἰ 85 ἐΐλ6 ἰδας "7 ἐπ γίρλίεοις- 
Μέϑ5, ΟΥ, ἐπ ΟΥ̓Δ 0 ᾿πμαΐέε ἐδέε ῥεοῤίε νγἱρίμεομς. ἼἸθοβε 8οὸ {τη β]δῖς 

ΠΌΣ ὉΥ ἐαγὶν γαΐπ, οὐ ὙτὯΟ τεδὰ )οοά, ἴδκε Πρ εἰἴεσ 88 "ποάδγαίεὶν 
ΑΝ. , ἐπ 7μδὶ τιδασμνγε ἘΝ. εἰ αἱ., ἐπ πογηπαὶ τιδασγε ΟΑὅυλ., 70 ν ῥγοςρῥεγ- 

ἐν ΒΏΒ.; οἵ 7ον γὲρξομϑηξς5 ΟἹ 7μδέτβεοαίίοπ, Ἐπ., ἿΝε., Ὅδν., Νον., 
Μασί. ΠΡῸΣ 158 υϑεὰ ΟὨΪΥ ἴῃ 8 ΣΏΟΓΪΔ] ΟΥ σεϊ ίουβ βοῆϑ6. Ὦχ. βοιῃο δὲ 
αἰ βεγεηῖν, “85 Ηἰ5 γἰσμίθοιβη 685 ὑσοσωρίβ Ηΐπι ἴο αἷνς 11.᾿ Οὐ, πρΡΊΣΩ. 
--Ἰὺ τεμασὰ ἴο ἴδε βεοοῃὰ "Ὁ [ἴ τῆν Ὀς ηοϊεά ἰδεῖ ἴε Ταϊπιυά ἴῃ ᾳυοῖ- 
ἴῃς ΟἿν ραββᾶζε τεδὰβ ΡΟΣ τ, Τασημὴ φῦ, 6Ό, δλεξαϊένε 65, δὕγε, 
αὰ Ὁϊ. 1χ", Ψδῃ Η. ροϊηϊβ 1 πγ9, ἤονάδε φειΐ ἀγγοδε. 

26. Οτ. δἀ8 γμ2 ἢ θοΐοσε ὉΠ. ὙΒαῈ ἐχργαββίοῃ δαΐ γέαῦς ἰβ ΒΊΓΔΩΡΕ. 

Μοσϑονοσ, (μἷ8 15 ἴδ οἷγ ρβαββαρςε ὙΔΙςἢ τορασγάβ ἴῃς νἱδ ἰδ το 89 ἐχ- 

ἱεπαϊηρσ ΟΥ̓ ΕΣ 9Έν γα] γεδσθ. ῬΊΟΌΔΟΙΥ ψὲ 5βου]ὰ επλθηά δηὰ γεδα Ὁ Σ Σ᾽ 

ἐλ 7α:, γίοῖ ἡγωΐς οὐ ῥγοάεμοίς, ο΄. απ. 2η}8, ὙὌὨῖβ σου]ὰ Ὀ6 Ὀεδυ ἐγ 
εοηηυςεα ἰη ν. 35.---τϑίεν. οσα. Ὁ.) Ὁ ὍΠΣΥ θ᾽ 85 8 ἱῃ!εγροϊδιίίοη ἔσοτα 
11.-οτπῦν, ὁπ οοά. ὍΓ).---θΥῺ δ Ἢ ΔΡΡΟΑΣΒ ἴο Ὀ6 8ῃ ἰηβεσίοη ὃγ 18Ὲ 
εὐϊίοσ, οὔ. 21".---2ώ6. θη, δηςϊεηὶ ποσὰ, οὐ, οὐϑενπ, Τὰ. οἵ7.---ῊἩΜ ς, ὟΝ ., Οτ., 
6! αἱ., οτα. ν. 38ν,.-.-27. Θόνογαὶ ΟἸΚ.. τη58. δηὰ ΦὍΛἸά. ογη. ὃς ψ οἷς νεῖβα. 
(2:5 ομ. ν. 75.-τ-Ο στ. δα ὰβ δὐϊεν Ὃν εἰποῦσ τὺ οσ νῦν, πὰ ὦ 9, θυϊ 
ζ΄. 15. 4.18, Με. δα ὰβ Ἢν δἱϊεσ γ912", στ ὦ. 
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(5. 3,4 (Επρὶ. “35: 3.2) ἀθ4] νυ ἢ δὴ δητίσγοὶυ αἰ ογεπὶ 50Ὁ- 
]εοῖ, 6 ἀδγ οἱ ὙδΏν θη, δηὰ τδκα ἴῃ6 ἱπηργαϑϑίοη οὗ δυ η 
Ὀδθῃ ΟΥ̓ ΙΏΔΠΥ 8] οροῖμοσ υητοϊαϊοα τ} οἢ5. 1,2. ΤΏΘΥ 8.6 

ΠΟῪ οοηῃηδοίδα ἢ (Π6ΠΔ ΟΥ 8 561168 οἱἨ ἱπίθγροϊδοηβ. [{ 15 
ΠΚεῖγ, Ὀυϊ ηοΐῖ οοτγίδίη, [δὲ [ἢ6 πιυοῖοιι5 οἱ οἢ5. 3, 4 ΟΟΠ1658 ἰτΌΟΤῺ 

706] δηά (δὶ (ῃς βαϊῖοῦ ψἘῸ ἰηβεγίβα [86 ᾿Ἰπίοτρο δ 0 ἢ}5 σοηοεσῃ- 
ἱπρ ἴῃς ἀδὺ οἱ ὙΔνΕὮ ἰῃ οἶ8. 1, 2 πιδᾶδ ἃ ῃυμραῖ οἵ δά αἰ οἢ5 

ἰη “ἢ 58. 3, 4 8ἰϑο. ὅ8ὲεὲ6 ῥ. σι ἥ. 

ΤῊΕΞ Θ1ΟΝΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΠΑῪῚ ΟΕ ΥΑΗΜΨΈΗ, 3᾽.5 

(ΕνοΣ,. χ᾽. 5. 

ὕμάεν {06 ἰεγγίδίς ἐνιῤγοδοίοη οὗ ἐδε ἀῤῥγοαοῖ οἵὗἨ ἐπα ἀαν οἵ 
Ἱμάρηιομὶ α γγεαΐ ὀχοϊσηιομί τυ} ἑαζο ποιά οὗ αἱ! ἐδ ῥεορίδ, οἷά 

αμά γομηρ, ηιαΐς απὸ {εριαΐς, πίρη απὰ ἰοισ, απὰ ἐξ τοῦ! νιαπήζεσί 
ἡδοἱ ἐμ αἱ! εἰπᾶς οἵ δοςίαίδο ἐχῥογίεμοος, υυ. ᾿- 3. Αοροριῥαηγίηρ 
ἐλὶς ἐχοὶοηιομέ ἀηιοηρ μιόμ οὐ δὲ ργεαί ἀἰδίμγϑαμοος ἐπ ἐδ6 τἂν 
αμά οπ φαγί, τολόγα ἐχιγαΟΥΔΊ ΜΟΥ ῥογίεμί οὐ {1:6 ἀὅαγν «εὐὴϊ 
ἀῤῥέεαγ, νυ. ὅ- “. 

ΤὨδ οὐϊίον δἀάἀδαὰ (6 ἐχρίδῃηδίογυ οἰδυβα, ν. Ὁ, δέίογο διε (αν 
οἵ γαληυεῖ οοηιες, {16 ργεαὶ ἀπά ἰεγγίδίε οπς, ατιὰ [6 δ ΡΒ βιβεά, 

οη ἴῃ6 δυϊμοσι οἱ [ΟΥΤΏΘΓ Ρσορθοΐθθ, [δὶ ΘνΘΙΎ {σ6 ΟΣ ἢ Ρ- 

ΡΕΓ οὗ Ὑδνοα νουϊὰ ΡῈ ἀε!νοτοὰ ου [8 αινίῃ! ἀδγ, ν. δ. 

ι. (4) [Α4π»πὰ ἡ ςλα}} οοπη6 ἰο ρα55 αὔιεγιυαγὰ ἰδαῆ 

1 ψ{1 Ῥοὺγ οοὐ ΜΥ ϑρίσίξ ὑροῦ 4]1} δἍβῃ, : 

δηἃ γΟῸΣ ΒΟη5 δηὰ γοὺγ ἀδιρηϊοιβ 58.411] Ὀ6 δηϊσαποςά, 

Υ̓ΟΟΣ οἷά τηδῇ 888]] ἀγεδιὰ ἀσοδη, 

δηα γοὺΓ γόους τδη 8384]} 566 νἱβίοῃδβ, 

3. 6.) Αηὰ ονδῃ ὕροῦ γοὺγ τδ]ς δηα ἔειδὶς 5186 ν685 

ΨΠΕΓ1Ὶ Ῥουγ οοὖἱ Μν ϑρίσγίε [ἐν ἑδσδο 4675]. 

8. (4) Αηἀ] ψ1}1 βίον ροσίεπί5 ἱπ βεανεη δηὰ οἡ δασίὮ, 

δοοὰ διηὰ ἔσχε δηὰ Ἵοἱυ πῃ οὗ βσηοΐα. 

4. 41) ΤὮδ βυῃ 8ἢ8]} Ὀς ἰὐττιοὰ ἱπίο ἀδιίκηδβα, 

δηα τς τοόοοῦ ἱηῖο ὈΪ]οοα 

[Βέΐογο ἐδ ἀαν οΥΓὙ Ῥαξκισεΐ οοιπες, 

ἐδδ εγοσί ἀνὰ ἐδ6 ἐογγίδί6.] 
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δ. (2) [4πηἃ ἐΐ «αἱ! δὲ δα ευεῦν οπε ιυλο εαἴς 

οπ {μὸ παρπὸ οἵ Υαοδιυεὰ ὩΣ λαὶδ δὲ ταυεά, 

Ἐον “ἐμ Μονρ Ζίον σπᾶ π .εγωδαΐενι 5 μα} δὲ ἰζοτο ἰδαΐ ἐτοα ρα 

ας Ψαδιυεΐ μας Ξαἱὰ, 

Απμὰ (πα εεα), ανριοηρ κα )ωρέυες (ἐπα δὲ ευενγ οπε) τοδο Υανεσοῖ 

οαἶ-.} 

ΤΉχοςα β8ἴτβ., (1) νους βεοοηδγυ τηδίοτγίαὶ, οοπβὶββ οὗ ὑπο Ββεχασηοίεσξ - ἃ 
Ῥεπίδιμσείεσ, (2) οὗ ἔνο ἐεϊσασηείεσβ “ἃ Ῥεη δ ΟἴΕσ -“ δὴ εὐ τοσίδὶ Ῥεη σωςξεσς, 

(3) βεοοηάδευ, οὗ ἴνο ΒεχΧδΠΊοίεσβ “ἱ ἃ ὙΠ ἴοῚ. 

1. ΤῊς οὐϊίος οοπηεείεα οἢ. 1 δηὰ οἢ. 3 ὈΥ (6 Ρῆγαβο 44 »ρα ἡ 
δλαὶ! οοπια ἰο ῥα55 αἰεγιυαγά, Ὠ6 ἀοεβ5 ποῖ [6}} τ Βοίθογ ἴῃ ἴδ 6 ΠΠΘὩΓ 
ΟΥ ἀϊδίδηϊ {υἴὐγο, 1 εὐ ῥομν ομἱ ΜῪ ΒΡΊΡη μροη αἱ ἤεσῆ. ΤΈΣ 
ἴσττῃ 20μ7 ομὲ ΜΎ ϑΡΊΤΙ ΡῬΘΑΓΘ ἴο τηδτῖκ ἴῃς δρυπάδηςς οὗ 86 

εἴτ; ἰξ [5 υϑοὰ βονογδὶ Πγη65, 15. 3215 ΕΖ. 320᾽ Ὁ, 85 ἢ ἰἢς ϑρὶπί νγαγα 
ἃ Κἰπὰ οὗ Βυϊὰ. Οοχραζα {86 ἱπβίσυςινα ρᾶββαρο ἰῃ 4 ΕΖΊ. 145 Ὁ 
ΜΏο͵Θ ΕΖτὰ ἀσηκ5 [6 ΠΡ οἵ ἱπϑρίγδίίΐοη ““ψἘΪΟἢ 85 α]]εἀ 45 νυ τῇ 

ψδίοσ γῇοβ6 ΟΟΪΟΌΣ ψγὰ5 Κα ἄγε, δηά 15 γε 85 8. ΓΕ50}} οἱ 1815 

ἀτγαυρῃς 1} ᾿ηβίρῃς, νι ϑάοσῃ δη τηοηοσγ. ὍΤὨΘ εἴδεςοϊ οὗ {πε ουΐ- 
Ῥουτίηνς οὗ ἴπ6 5ρι:ξ ΨΏΙΟῊ ἰ5 ἀθβοσ θεά αἰ γο ΕΥ τα κ65 ἰἰ οἰοαγ (Πδΐ 

1 18 ποῖ ἃ ᾿ῃοσγαὶ ἰγδηϑίοττηδίίΐοῃ οὗ ἰῃ6 ρεορῖίθ, ποῖ ἴῃ6 σθποναὶ οὗ 

{ΠΕΣ ἴ ΠΟΥ 16, ΟΣ ἃ ἄδερεγ δηὰ τῆοσε ἱπίγηδία Κπουν]εάρε οἱ σοά 
ΒΌΓὮ 85 μοσείοΐογε δὰ θδδὴ δη)ογδα Ο]Ὺ ΟΥ ἴῃ Ρτορμείβ δηὰ ΨΏΙΓΒ 

νοῦ α πον ΡῈ (Π6 ΡτΤΟΡΟΓΙΥ οὗ 41}, Ὀὰΐ ἴΠ6 Ἔχρογίθηςα οἡ ἴδ μαζί οὗ 
41}, οΪὰ δῃη4 γουηρ,, τ2416 δηά ἔειηδὶς, ῃἰρῇ δηὰ ἰοῦ, οἵ ἰῃοϑε εοβίδς 

Βρ᾿ ΠυΔ] βἰδίθβ ΒΊΟΣ δά Αἰνναγϑ θη στοραγάθα 85 οδιιδθα ΌΥ 8, ΟΣ 

{Π6, ϑρὶ πὶ οἱ Οσοά. ΥΜ δομξ αμᾶ γον ἀσμρἤίεγς σμαὶ ῥγόῤἤςσυ, 

οὐ δρῤεαΐ τὴ ἰοηριο5; ῬτορἤΘ5Υ ἀοεβ ποῖ γεργεβθηΐ ΟΧΔΟΙΥ [86 πο8η- 

ἷην οὗ [6 Ηξερ. Βεσα, [6 ὺ νν1}} θῈ ἴῃ δῃ δοβίδες βἰδία δηά δεῖ 85 
ῬΟΙΒΟΩΒ ΨΏΟ ἃγα ροββϑοϑδεὰ ὈΥ (6 ϑρίτιῖ, σμᾶ γον οἷά τιξη σημαΐ 
ἄγεαηι ἀγοαηιδ αμᾶ γ0Ο γομηρ τη σιαἱ! 566 υἱδίοηδ. Ὀγρθϑιὴβ δηαᾶ 

Υἰβοἢ8 δὰ Τσεαῦθηιν γοίογγοαὰ ἰο 85 πηθδηβ οἱ ἀϊνίης γενεαὶ δίοῃ, 

6. 5., Νὰ. 125, ΤῊ δϑϑρημηθηΐ οὗ ἰῃ6 νᾶτίουβ ἔοττηβ ἴο (ῃς νᾶτίουβ 
Δ,65 5 σῃδίοσϊςδλὶ, δηὰ ποὶ ἀπὲ ἴο ἴπΠ6 βρεοΐδὶ Δρρσορυίίθηββϑϑ οὗ 

ἀγε8Π)5 ἴοσ οἷά τῆθηῃ δηά οἱ ν]βίοῃϑβ ἴοσ γοιηρ ἤθη. ἢ νὰ ψοσα ἴο 

Ἔχρ] αἷπ (6 ψογὰβ ψ ἢ Ῥσοβαῖς ΠΟ γα] 655 γα βου] ἢᾶνα ἴο ἰη- 

αυζγε ΨὮΥ ἴῃ οἷά ψοσήθη γα ἰεἴξ ουΐ, )Δη4 ΨΥ [86 γουηρ τηθη ἅττα 
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ΤΑΘΗΠοηΘα σα, ἴοΓ [ΠΘῪ ἃ 450 ἱποϊ υἀδα δπγοηρ ἴῃ 6 50η8 ΨΏΟΒ6 
ρα 5 ηοί ΞρεοΠρα Βογθὸ. ΤὩς Ηςθ. ἴοστῃ ἴοσ γουηρ τΏδη, υϑοα ΠΟΓΘ, 

τείετβ ἴο ἴβοβα ψῆο γα οἱὰ σπου ρῇ ἴο ρὸ ἰο νᾶ, [6. 113 183. ΤῊΘ 

οοηίΐοηϊ οἱ Π6 Ῥτορ Βα ϑυΐηρβ δηὰ ἀγεδῖηβ δηὰ ν᾽ βίοηβϑ σῇ ΟὨΪΥ Ὀ6 
ἴῃς οομης οὗ ἴῃς ἀδγ οὗ Ὑδηνεῃ. [10 15 (ἢ ἰγεπηθπάοιϑ Ἔχοῖίο- 

τηθηΐ ΜΕΘ, (Δ |κ65 ΠΟ] οὗ ρθορὶθ υπμάεσ ἴῃς 5β|γε85 οὗ (88 ἰδγτῖ]8 
ἴθι οὗ [πΠ6 ΔΡρρτοδοῦ οὗ ἃ ργεαί οδίδβίσορῃθ [δὲ τηδῖκοβ ἔῃ δο- 

βίδο. Ηδρτγο ἴἰ 15 ἴῃ6 τηοβὲ ἀνία! οὗ ἀδγβ ἰἢδί δρργοδοῖῆθβ δηὰ 

ΘΥΟΙΥΌΟΟΥ 15 561Ζοα ὈΥ [186 Ργεϑοη σηθηΐς ΜΏΙΟὮ 15 ἀϑυδ! ἜΧροτ- 
δηςρα ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ΡΕΙΞΟΠ5 οὗ ἃ 5ρΡ6(18] Ποσνοῦβ ογρδηῃϊβδαίΐοη. Ὑδηνοἢ 
Ὑ711 Ροὺγ Η]:5 ϑρὶ ΐ ὕροη αἱ ἤεεμ. ΑΙ βεσἧὴ τ ΔῪ ταθδῃ 8}] τηδη- 

Κἰπά, δηὰ να ββουϊὰ [ηϊοσρτεὶ ἰΐ ἴῃυ5, 16 (6 ἔο]]οννηρ σοηίοχί αἱά 

ποὶ τοϑίτςι 1 ἰο 186 678, οὗ. 150 15. 663. ΑἹ ες, σοτλ65 ἰο τηθδῃ 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἐυεγγδοάγ, 45 ἴῃ ΕὙΘΩΓὮ ἐομέ ἶ6 τομάς. “Βαυῖ νη 706}᾽5 
15γδθὶ (ῃ6 ορεγδίοη οὗ ἴῃ6 ϑρ1Π| ψὰ5 ἴο Ὀ6 δὶ οὔζς ἱβοτοιρῇ δηὰ 

υηϊνοσβαὶ "᾽ (ΟΑ.581..--2. Ενοϑη [86 5]ανοϑβ Ψ}}} ποῖ Ὀ6 Ἔχοορίβα, δηὰ 

Βεῖα ἃραΐῃ [6Π18]6 ἃ5 Μ6}] ἃ5 τγ8]6 ἃγὲ ἱπῃοϊυἀθ. ΤὍΤΠα δυῖθοσ 15 ΝΟ σῪ 
βροοῖθο, ἢ6 τηθϑῃβ δνεσυθοαγ. Τδαὶ [6 ποῦ]α δηᾶ ἔγεα ἃσὲ ἰῃ- 

ουάοα ροε8 ψιδουΐ βαγίην, Ὀυϊ ἰΒαἴ ἴ[ῃ6 τοσηεη δηά 186 5]ανϑβ, 

ΘΥΘῺ ἴθιηδ]6 5ανθϑ, Μ11}}} 4150 "6 Ροβϑεβϑβϑά Όγ ἴῃ6 ϑρ σῇ 15 β'ρηϊπβοδηῖ. 

Γ τλᾶσκβ [86 υηΐνογβδὶ σμαγδοίοσ οὗ ([ῃ6 Ἔχοϊϊοηθηῖ. ὙΒουρῇ βυςῇ 
Ροβϑεβϑϑίοῃ ὈΥ (ἢ6 ϑρΙΠί ἰ8 τεραγαθα 85 ἃ Πρ ΠΟΠΟΌΓ ποίίηρ 15 

βαϊ ἃ οἵ ἱπρ]16 4 ΒοΓα οἱ (ἢ6 τροσαὶ ροόννεσ οὗ [86 ϑριίγὶ οὗ Οοά νῇηϊοῆ 
(τη βίοττῃηβ τθη δηά ᾿ἴνεϑ ἴῃ (Πθτὴ 85 8η δοϊαϊηρ ργεβθησθ. γε 
ταυβὶ ποῖ, υπάεσ ἴδε ἱπῆμπεηπος οἵ Νὰ. 1125 76. 247 421 [ ,229 ΕΖ. 
4635 ἴ. γ02915, ς 45, τεδα ἱπίο (Π]5 ραββαρδ (μδὲ ἴῃ ϑρί γι: ν1}} ἱπιρατί 
ἴο 8}] ἃ ἔ.}} ἀπὰ οοτῃρ! εἴς Κπονεάρε οἱ Οοά 50 {παῖ [Π 6} ν}}} 411 6 85 
ἱϑρΊγοα 11} τηόσδὶ δηὰ τοὶ ρίουβ ἱγα ἢ 85 [86 ΡῬγσορμεῖβ ῃδά Ὀδβθη. 
ἴῃ (μδΐἱ 5146 οἱ (ῃε Θρ1ΠΠ 5 οσΚ ΟἿσ τεῦ 15 ποῖ Ἰηςογοϑίθα ἤοσο, ἴο 
δϊπὶ [Π656 5ρ1:τ0.8] τηδη  οϑἰδίοη 5 οὗἨ βοϑίδες σμαγδςίοσ σὰ ἃ βῖρῃ 
οὗ [86 δρργοδοβιηρ ἀδὺ οἱ Ὑδην ἢ. 

3. Αμάὰ 1 υυἱῖθελσιν (1. σὶνο) ῥογίοπίς ἱπ βεοαυεη απὰ ὁπ ἐαγίλ, 
ΘΧ ΓΔΟΓΟΪ ΠΑΙῪ Ῥῃοηοσπιθηα ΜὨϊσἢ ΟΥ̓ ἰμοῖσς βίσαηρα δηὰ 5 κίηρ 
ολδγαςῖοσ γ71}} λα ἃ ρσοίουπαά ἱπηργεβϑβϑίοη. Βίοοά αμπά γε απάὰ οοἱ- 

μρ1.5 οὗἩ σγηιοῖε τεῖευ τηοβὲ ἡδίυγα! ν ἰο [86 Ρογίθηϊβ οἡ δασγίῃ, βίποθ 
ν. Ἦἰ Θρεβδκβ οἵ ῇοβε ἴῃ. βεᾶνβῃ. ὙΠογα Ψ1}} 6 ἴογγ]6 γᾶτβ ΠᾺ 
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{πεῖν ὈΙοοαΥ πιϑββᾶογοβ δηά ἴδ6 Ὀυχηίηρ οὗ οἰεθ, ζ΄. ΕΖ. 2832 ΜΕ. 
137: Με. η45.--4. 45 ροτγίεη!β ἰῃ βεάνθη ἐδ δὲ τοῦ! ἑμσὴς ἐξσεῖζ 
ἐμίο ἀαγάμέ55, απὰ "6 πιοον ἑὑμίο δίοοά, ζ΄. α'δ α΄ εν. 2ο". [πὶ δη- 

ὈφσυΥ εο! Ρ565 οἱ 6 βυη δηὰ Ὀ]οοά-τοά Δρρδδσγδηοαβ οἵ [6 τζοοι, 
ἄπ ἴο δἰ πλοβρμοτίς οοπ 0Ώ5, αἰ γα Υ5 οδιιβθα σὰς ἔδασ, ΕΖ. 927 ὅ-, 
Εδν. 653, ὙΠΕΥ ΜΟΓῈ ἱποχρ] ο]6 δηὰ τπογοΐοσα νγο-πϑρίσίην, 
Τογθροαϊηρ ϑβοιῃθίβίηρ υηυβυδὶ, Απὶ. 85, 8ἃ5 ἱπάθοα δνθῖῦ Ὄχίσδοσ- 
ΟἸΠΑΥΥ ΡῬΒΘμοσηθηοῃ ἴῃ [ἢ6 5ΞΚΥ ΟΥ Οἡ οαγίῃ αἱ. Ἡδτο {πὸ 

ΔΙ6 ἱτηργαβϑῖνα ροσγίεη(β οἵ [86 σοταϊηρ Ἰυαρτηδης-ἀδγ, 15. 135 445 
Μί. λα. 

ΤὮ6 αοἷαυθε δέΐογα ἐδ ργεαὶ αμά ἰεγγεδίς αν οἵὗἨἩ γ᾽ αληυεῖ οοππε5 15 

[ῃ6 5816 85 ἰῃ ΜΔ]. 25 (Εης]. 45. Ιἰ 15 δαάἀδά Βοσγα Ὀγ με εὐἀϊίοτ, 
ἴοσ Ὑδην ἢ 5 Βρθθοῦ ομἀ5 ψἱ ἢ ν. ἡ’... ὙΠῸ ἀγα δηὰ ἰουτοῦ τ ΒΙΟΒ 
ἔτοση Ατηοϑ οἢ ἢ8α Ὀδο; δϑϑοοϊαίθα ἢ [Πα ἀδγ 15 τγοβεςϊεα Βοζγα. 
ΤὨαε ἡυάρτησηΐ δοςογαϊηρ ἴο ΡῬτορμοίίο ἰθδο ίηρ βδουϊὰ Ῥεσίῃ ἢ 

(ες [εν ἔοσ σδοῖὰ ἱΐ ΜΠ] Ὀς στοαὶ δηὰ ἴογγθ]α 41580οθ. Βαυῖ οὖς 
δυῖθοσ ἀοδβ ποῖ σηθηίίοη ἴΠ6 Ρυηἰβητηθηΐ ΟΥὁἨὨ ρυγρδίοη οὗ ἴ5γδεϊ. 

ΗΪ58 ἱπίογεϑδί 15 σδί με ἰὴ [86 ἀδ! νεσδηςς οἵ [86 [εν8, Μ ὮΪΟἢ 15 οου- 
(Γαβαά ἰῃ οἢ. 4 (Επρ]. 2) ψ τ τῃς ἀεπίισυςοῃ οὗ [ῃ6 ΠοδίῃθὮ .--- 

δ. Ναονογίμο 688 [5γ86}᾽58 ρυγρδίοῃ 18 ἱτηρ] θά, ἕοσ ἢ6 σομπιεβ απ 
ἠὲ 5μα]} σοῖο ἰο ῥαδ5ς5 ἐμαΐ ἐνενγν οη6 τὐὖιο οαἰὶς ὁπ 1:6 παηϊὲ οἵ Υαδΐιυεᾷ 
δλαὶϊ δὲ ἀεἰἡνεγοῦ, ἰμδΐ 18 ἢοΐ ἜΝΘΙΥ ΤΕ Βα ΡΥ Ὀδσδυβε ἢς 15 ἃ εν, 
Ὀυϊ ἜνΘῪ Οοὐ-[ϑαπηρ [ἐν 0 (γΓυδί8 ἰῃ ὙΔΌΜΘὮ δηὰ ο8}}5 οα 

Ἡΐπ ἔοσ μεὶρ. Νοῖδ {πε σοτηρί ομηθηΐ ἴῃ ν. ὅ τολονε Υ αὐπυοῖς σαϊὶς 
δηὰ [ΠΟΥΘΌΥ τοοορηΐβ65 845 ΗΚ {τπ6 ΜΨΟΣΒΏΡΡοσ. Ὅς ΟἸΠΕΙΒ 584], 
οὗ οουΓδ6,---ἢΪ5 15 1 ρ] 6 4,---ποῖ αβοαρθ. ΤὨΐβ ῥσόγηΐβα οὗ (ἢς ἀε- 

᾿ίνεγαποθ οἱ ἃ γοηηδηΐ δὰ οἷΐοῃ Ὀδοη τδάδ Ὀοΐοσο, δηά ἰΐ 8 θυ 

(86 δυϊδου οὗ δῃ οἱδσ ογϑοῖς δαὶ (6 ϑαϊοῦ τ δ κοβ ἱξ Πεσε, 
[ογΕ γίηρ ἢ15 ψοσγάβ ποῖ ὉΥ ἃ τεΐίδεγθηςα ἴο ἢΪβ οὐ ἱπϑρίγαϊοη Ρυὶ 
ΌΥ ἃ ᾿ἱΐεσαὶ χυοίϊδοῃ ἔτοπι δὴ οἷάδσ Ῥσορβεῖ, ΟὈ. 1, τον “ἐπ 
Μοιμημέ Ζίοη αμά ἐμ 7ογμδαίοηι ἰμεγο ἐμαὶ δὲ ἱποσο ἐμαὶ ἐδοαβε᾽» 

4 Ὧγ. ἐλίηκα (μδι ἔδε οοἴαποως οὗ βαιοῖε πγογε ὑγοδαδὶν δἰ]υάε το" οοἰπηΣι οἱ δδηὰ ατκὶ ἀπεὶ ταϊϑοά 
Εἰσὰ ἴῃ (δε αἷτ γ Ἰοοαὶ νυ μἰτὴ νίμἀ8 δοοοταρδαγίηβ ἃ εἴτοοοο, νυ Ἀἱ ἢ. βογαεείπνεβ 'ταδγοὶ τ κτεαὶ 
τρί αἰ τν ονεῖ ἴδε ορεη μἱαίη, αηὰ εἰοθεῖν σεβετο δε μέ] ]αγε αἵ ἐτοοκε᾽ (ὙΒοιθδοῦ, Τὰε ζαμά ομὰ ιΝ6 
Βοοὶ, ϑουίμετη Ῥαὶ., Ρ. 142)." Οἴβετδ ἐμίηκ αἵ νοϊσκαίς συϊδτεδκα. 

ἘΟτχοά. εἰἴε5 Ονἱά, Με!., ΧΥ, γη82 ἥ.; Εαἴοετο, δὲ καὶ. ἄδον., ἃ, 1 ἢ; ἴδε ἴοξ., 2. τ3; 3, 12, το, εἰς. 

δηὰ οπρ. 6 ἀὐυϊμαϊίονα, Νετιαὶ!, Ἐπὶ., τ, τό ἢἥ.; Οεονζ., τὶ 464 ἢ. Ἰλιοδῃ., Ῥδανε., τὶ ς24 ἢ.: 

1ήνυ, 22, τὶ ]οδερδυβ, Β.7., τ, 7, 12; διὰ οἴδεῖ ραγδι! εἶδ ἴσοι οὐεῃ 8] δῃιὰ βοτγιυδηὶς δοῦγοιβ. 
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(τ. δὴ δβϑοδρο), ας γαλπευεῖι μας βαϊά, 5.. κα ΟὈ. 7. Απὰ (δεϑὲ 
[οσϊυηδῖ6 Οοἤδ65 6 ἀδῆμθϑ οὔςα τἤοσζα, σμά (-- (σιτηδῃ μη σιυαγ) 

σριοηρ ἐπε {ερὶυος, Μ᾿ ὮΟ 584}} Ἔἐβοδρε [86 Ἰυάστηρηΐ, 5.141} Ὀ6 Θνθσν 

οης τὐὔοηι Υαλιυεί; οαἰΐς ἀλὰ 8115 Ὀτοςοϊαῖτὴ5 ἃ5 Ὀεϊοηρσίηρ ἴο (6 
βανθά οὔθβ. 15. 4 ἀδῆποϑβ βοτὰ 5 ΡΒ Εν αἰ ΒΥ ΕἾΥ 85 δυο ΟΗ6 
ἐμαί 15 εὐγήοη 70γ ἰΐ6 ἦπ "εγμδαίοηι. ΤῊδ βεηίθῃςς σμά ἀπιοηρ 

ἐμὲ Ἱμρί ἶνες (ὁΠαὶ δὲ ευεγν οπ6) τὐποπι γαληιυεῖ (αἷς 15 Ῥᾶτα]]εὶ 
ἴο συν ὁπ6 εὐὖἦο οαἱξ οΝ {16 παρε οὐ γαλιυεᾷ ὁ λα δὲ ἀοἰἑυεγοά. 

1 ἀοα5 ποῖ πηθδῃ ἰμαὶ οἴμοῖβ ἰῃ δάαϊοη ἰο ἴμοϑ6 δἰγοδαν τηθη- 

οημοα 584}} θ6 βανθᾶ, ἤδιηοὶν (Π6 76 Ὴ}5 ἴῃ ἴῃ6 Ὠ βρογβίοη ΨΏΟ 
Ὑ11 ΡῈ οδ]]δϑα ἰο 7εγυβαίθιω, ἔοσ ἰξ 15 ποί βα]ά (μδἱ ἴῆοβε ἄσϑί τγθῃ- 
Ὠοποα ἃγὰ δἰγεδαυν ἴῃ 76γυβαίεη. ὙΤμδΐ ἴπ6 ἰογαὶ 768 οὗ [6 
ὈΙβρουβίοη ἀῦα ᾿ποϊυ θα διηοης [86 ἔσὰς Ὑδην ἢ ἩΟΓΒΒΙΡΡΟΙΒ 15 

οὑνίουβ. Απὰ {δουρἢ ἱἰ 5 ποῖ ἀἰγθοῖῦν βἰδίθα 1 τδῪ ΡῈ γσαϊμοσοά 
ἔτουῃη ἴῃ εδαϊΐοτ 5 ψοσάβ σοπιηθα Ἡ 1 ἴδοβε οὗ (6 αυοίϊδοῃ 

[αἱ (ΠΥ Ὑ111 411 θὲ βυμητηοηθδα ἴο Ζίοη. ΤῈ Ρᾶϑϑᾶρα 5ρϑδκϑ 
ΟἿΪΥ οὗ 7εννβ, ῃοΐ οἵ τἤβη ἴῃ ρϑηθγδὶ, Ὀυΐ 115 ρΡῆγσαϑοβ αἱ ἤδοῖι, ν. ἦ, 
ἐνεγγν ομ6 τοῖο εαἰἱΐς ομ ἐπ6 παριὸ οἵ γαλιυεΐ, τὐἤοηι Υαληυεῖι οαἰἷς, 

ν.", ἢᾶνα ἃ υπΐνογβαὶ την δηὰ οου]ὰ Ἰαΐοσ ου, ἤθη {π6 οοηΐοχὶ τ᾽ 5 
ἀἰδτερατάδα, θ6 ἱπίογρσγεῖθα ψἱουΐ τους αἰ σΌ ΠΥ ἴῃ ἃ υηΐϊνεῖ- 
58 1510 ΤΏ ΔΉΠΟΥ, ο΄. Ἄοτα. το. Βυῖΐῖ οὖσ δυίμοσβ ψουϊὰ μανα Ὀθθῃ 
ΤΌΝ δϑίοη ἰβῃθα ον οσ 500 ἢ δὴ 1ηἰορσαίδοῃ, ο΄. ἴΠ6 δϑιοηἰβῃσηθηΐ 
ἴῃ Αεἰβ τοῦ. ; 

ΤῊΪ5 οδαρίογ, ψίῖ (Π6 ἐχοεροη οἵ ν. Ὁ, νγὰβ χυοϊοα ΌΥ Ῥεΐεσγ 
ἴῃ 15 Βρθεοἢ οἡ Ῥεηϊεοοβὶ, Αςοΐβ μ᾿, ἢ ψὩΙΟἢ ([δ6 ουἱρουτίηρ οἵ 
ἴῃς δρίπί οὐ (δαὶ ἀδὺ νᾶ5 ἱηϊεσρσείθα 45 [86 {] Ἰτηθηΐ οἱ (ἢ]15 

Ῥτορῆδογ. 706] Π85, 85 ἃ γϑϑ οἱ [ἢ͵18, θθθη Το] θα [86 Ῥτορβδεῖ οἱ 
Ῥεμίεοοβῖ. Βυϊΐ Βα αἰά ποῖ ῥσεαϊςοΐϊ (Ὠ8 ἐνεηΐ οἱ Ῥεηΐδοοβί που “ἴῃ 

ΠΟῪ ΟΓΥΟΣ οἵ [Πΐηρβ οὗ ψῃϊο Ῥεηίδοοβί νγ88 (ἢ6 ἢγβϑὶ ὌχϑιΏΡ]6᾽᾽" 
(θν.). Ἠξς ἀϊά ποῖ ρῥσεάϊος {μ6 βη)]ογτηθηΐ οὗ ἴΠ6 [16 ῦ ΠΠ πη - 
ἄοῃ ου ἴδ Ρατί οἵ δ]}, ψῃῖοἢ μὰ Ὀδθη (ἢ6 Ρτεσορδῦνε οὗ (ἢ Ρῥτορἢ- 

εἴβ δῃὰ (ῃ6 Πορε οὗ Νυ. 112 δηά 76. 315 ἴ- δηα π ΐο δίας θοδ μα 
(Π6 ᾿ά64] οὗ [86 (σίβιίδη σμυσοῆ. ΤὨῊΘ τϑᾶβοη ΜΨὮΥ ἢΪ5 ψοσαβ αν 
ΕΥΟΓ ἀραίη βεοιηθα ἰο βίᾳ ἀθηΐβ ἴἰο σοηίδίη 7ιι5ὲ (815 [165 ῬΑΙΕΥ 1 (Π6 
ξξἝηοσαὶ ἰθστὴβ Β]Οἢ 6 υδ6α δηὰᾷ ῬΑ, ἰη μὲ Πα αἸὰ ποί βίδα (86 

ςοηΐοηϊ οὗ ἴΠο56 εοϑίδες δηά ργορμείϊς Ἔχροσίθηςθβ. [ἡ [86 οσοπίοχί 
(Π6Υ τὸ οοηηθδοίοα ΜΠ [86 ΔΡΡτοδςοῇ οὗἉ [Πε τεγτῖθ]ς ᾿παρταθη -ἀΑΥ. 
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Βυΐ υϑ04}}Υ ἐμεὶγ οοπίοχὶ μᾶ5 θθεὴ ἀεβποδά ἴῃ ἰῃς ἰραῖϊ οὗ Νὰ. ττὖ 

76. 218“ Αςἰβ γ'" 5. ταί μοῦ [Ώδη οὗ ἴῃε σοπίεχί. [1 15 ἰηΞξίσυςᾶνε 
ἰο μοῖρ {μαΐ [86 δυίδοτ οἵ (868 Αςἰβ ἀϊδγοραγάδαά ἴῃς οἴδες εἰθγηθηὶβ 

οὗ ἴῃ ρῥτεαϊοϊίοῃ, Ὀεΐηρ 5ο] εἷγ ἱπίθηϊ οἡ (86 ουἱρουτίηρ οὗ {πε 5ρὶπὶ 

οἱ ψὮΙΟΣ 70. 3 ὨδΔἀ 5ρόκβῃ. 

1. ΓΝ ΟΦ ἀπὸ τοῦ πνεύματος, 4150 ν. 3, ποῖ 41} Ὀυΐ ραγὶ οὗ ἴδς 
Βρ᾽ τ ϊ.---Οἡ Ν2), τ. Βενεσ, 4.51... 1ρο2, Ρ. :2ο.---(βε., (8., 11, Ρ. 130, 

τεδβ ὈΝΦι Γ2 το τὸ» ἴοσ ἼΦ2-55-Ὁ}.---, ὉΣΣΠ (ὦ τοὺς δούλους μοῦ, 50 
8150 Ἐ, Ὀυϊ ντοηρὶγν, ἔοσ 1815 σου]ὰ σεῖοσ ἰο (ἢς 7εὴὴνὴ ἴῃ {δΒεὶσ τεϊδοη ἴο 
ὙδπεὮ, ποῖ ἴο β'ανοβ ἴῃ μεῖς σεϊδίίοη ἴο (μεἰτ τηδϑῖοσβ. Βυΐῖ ἃ υστίδες 

Βίερ ἰ8 ἱπαϊοδίεὰ Ὁγ Ὁ2).-͵αι 155 ΝῚ., τεβεχῖνε Βεσε, τοσγα ροεῖς ἴμδῃ 

(δε Ρ455. σου] Ὀς, ο. Ἰθῦν, 9. ΝονΚ 15 ἰπο πϑὰ ἴο τεχαγὰ μ᾿ ντι ὉΥΊΣΙ 
83 ΒΕσΟ ΔΓ, Ὀυϊ Ρτορδθὶν ἴΠ6 ΒΟΪε εἴδυϑα 15 δὴ εὐἀϊίοτία] Δα ἀἸ ἤοη.--- 
δ. κἼΡλπτν Οὐ. καρ σν. Ὁν 1221 ΟὔΒΑΥ καὶ εὐαγγελιζόμενοι οὖς κύριος 

προσκέκληται͵ Αα4. Θ καὶ ἐν τοῖς καταλελειμμένοις οὖς κύριος καλέσε. ὦ 

-- 27. Α4. Θ - ΑΙ. Οτ. οὐτασῦγ, [5. 666, 5ῖεν. ὈθΡ. Οσϑσω- 
τα Δ Π ὉΥΥ 2. ἰβ ἸΆΚεῺ ΟΥ̓ 5οπλα 85 ρᾶγα]]. ἴο 1᾽Υ 2, δπᾶ ποθ ὥσπῷ 
15 ΒΡ ἃ ἴῃ ἰδουρῖ, ον Μομημ Ζίομ.... ὁμαὶ δὲ ἐποξε τοὐῆδο ἐξεαβε 

. ἀπά αγιοηρ ἐπε μριένες τὐῆοηι Υαλιυε εαἰΐϊδ. Βαῖ 1815 ςουπῖσγ. 

οὐεσίοοϊβ (δαὶ Ὁ ὝἼΦ2. 15 ἢ0 ἰοΏρεῦ ρδζὶ οὗ δε αυοϊδοῃ. 
ΤὨς δυίμοσ οὗ Αςῖβ αυοϊεα ἔτοτῃ ξ ποὶ ἔτοπι ἰῃς Ηεῦ., 85 ἀπὸ τοῦ πνεύ- 

ματός μου, γν. 1. 16, καὶ οἱ πρεσβύτεροι, ν. 13, δούλους μοῦ, ν. 15, ἐπιφανῇ, ν. 39, 

οἰδαυὶγ βῆονν. Ἔν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ν. "1, ἴίοτ μετὰ ταῦτα, ν. 1, ἀηὰ [Βς 

δααϊίουβ καὶ προφητεύσουσιν, ν. 13, ἄνω, σημεῖα, κάτω, ν. 15, ἈΡΡΘΔΙ ἴο 

Ὀς ἀπε ἴο ἔτεε φυοίδιίοηῃ, 85 ἀοεβ8 δ͵53ο ἴῃς ἱγαπβροβιϊίοῃ οὗ (ῃς βεηΐϊδηςεξ 
οΟΩ ΟΣ Ὡς ἴῃ οἷα τδη δηα ἴδῃς γουηρ τηεη. 

ΑΝΝΟΟΝΟΕΒΜΕΝΤ ΑΝῸ ἘΕΑΘΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤἸΌΘΟΜΕΝΤ 

ΟΝ ΑΙ1, ΤῊΗΕ ΝΑΤΙΟΝΘ, 41: (Ενοι, 3.5. 

ΑΙ ἐλις τρια οὐ {1:6 γεδίογαϊίομ οὗ μά4α͵, Υαλιυοῖ; τοῦ γαΐλεν αἱἷΐ 

παϊίοης ἦπ ἰμ6 πυναϊΐεν οὗἩ εποεμαῤλαΐ ἰο Ἵμάρε ἐδονι Κ0γ ἐΠ6 τὐγοτρς 
ἄομε ὃν ἐδπόην ἰο ΗΠ Σ ῥεορίδ. 

1. [Πὸν δεμοίά ἵπ ᾿μπόοσε ὅἦαγς5 σπά αἱ ἰμπαὶ {ἐνεα, 

ιὐλέη 1 γεσξίογε 1:6 ζογίμηε οἵΓἨ μάα ἢ απὰ 7 εγδαζενε,) 

4 ὅοε οἡ 11 (ἰεβεῦτγεςδι, δὲς Βεγμίςδεσαδιρρ εν ΑἰΠεεια»ιε ρος Ῥγο λείοις, τ807. Ὁ. τς}. 

δηά εξρ. δοἸΖ, εν Οεῖςί Οοίίες ὠμὰ αἀἱε νεγιυαμά!εν Ἐγσομεῖμημῦεν ἐπε Αἰ ΤΕρίανιομέ νὰ ἐπε 

φηςολἑϊεςεενάύεη .. μάἀδη ει, τοῖο, Ό. οἱ ἥ. 
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3. ΤΟ 1 Υἱῇ]} χαῖποσ 411] πδιίοῃβ, 

δηὰ ὕχίης ἴδοι ἀονῃ ἴο 1εοΒρ δι᾿ νδ]ϊογ. 
ΑπαΙ νἱ}} δηῖεσ ἱπίο ᾿πἀστηθης τὰ Ἰμδτλ ἴμογε, 

[Βεοαιο οἵ ΜΎ ῥεορῖε απὰ ΜΡΈῈ πεγίίαρα ]εγαεῖ, 
Ἡλονε ἐλεν δανε τοαμεγεά ανιοης δ6 παϊοης, 

απὰ ἐδεν ἀἱυϊάεά Μν ἰαπώ, 
Αμά οαεί ἰοὶς ουεγ ΜΙ͂Υ ῥέορῤίε, 

απὸ ξανε α δον 70γ (36 μ56 07) α δμαγῖοί, 
Απμπὰ ςοἱἰά α εἰγὶ 70γ τοῖπα απὰ ἀγαηλ ὁ. 

ὝὟνο ἱπιγοάυςίοτν, εὐϊικοτίαὶ Ῥεπιδιμείεσβ τὲ [0] ονσεὰ ὈΥ δὴ ογίίπαὶ ΒΕ ΧΑ ΠΊΘΙΟΣ 
Ἔ ἃ υὐπιείοεσ. ΤῊΣ σεπιδίηαεσ οοηβίϑὶβ οὗ ἃ ΕΥἰτηεῖεσ - ἃ Ῥεηιδιμοίεσ “Ὁ ἃ Βεχ- 

ἈΠΊΘΙΟΣ Τ ἃ (εἰσγαγηθίοσ. 

1. ΤῊΪ5 ἰ5 ἰῃς οὐϊίοτ᾽8 οοηποοϊηρ τ. Τὸ Ὠΐπ ἴδε Ἰυάρτηρης 
οἵ (86 ΠΕ ΟΠ 15 ἴῃς σοτηρ]ομηθηϊ οἱ (μ6 ἀεἰνεγϑηςς οὗ Τ684}. Α5 
80 οἶΐεη Ὑδηνοῃ, ὯΟ 5ρεᾶκβ Ηϊτηβε]ζ, 94115 αἰϊθη ἤοῃ ἴο (Π6 ἱτη- 
Ροσίδῃςβ οὗ ῃἷ5 δηπουπορσηδηΐ ὈγΥ δεπμοϊ } ἸῺ ἴμοϑβε ἀγ5, ἴΠ6 5816 
ΡὮζαβα οσουΓ8 ἴῃ 32, αμὰ ἦπ ἐΠαἱ πιο, ΠΡ. ἴον [86 σου θἰπαΈοη οὗ ἴΠε58 
ΡὮσαβοβϑ, [6. 32. κοὐ Ὁ, τολοη 1 γοδίογο {π6 7ογίμπε οὐ ὕωμάαῖᾷ απ 
.Τεγμδαίοηι. ΤῊΪ5 ἀδῆηοβ [6 Ὁπ|6 τηοτα οἰοβεὶν θα ποῖ ἴῃ {86 βδτὴς 
ΤΏΔΗΠΟΣ 8ἃ5 Οἢ. 2. ὙΒΓΙΟ [ἢ6 Θ5ΟΔρΡ6 οἱ ἴδε τὰς 5γδ6} 1168 15. ἀ6- 
βου ρα, μδσο (6 τοϑίοσα:οη οἵ ἴπ6 ἰοσίυης οὗ ΤἀΔἢ. ΤὨΘ ἴοστὶ 
ἱηγοϊνοβ ἃ ἀδοϊβῖνα σῆδηρα ἴοσ ἴπ6 Ὀεϊίεσ. ΤὨς ἴυπὶ οὗ [υἀΔ}}}5 
ἰοστίυμα πδά ποῖ οοσθ. ΤΙ ΐβ ἀο68 ποῖ πθδῃ (παῖ (8158 ψΓΙοΓ ᾿ἰνοὰ 

ἴῃ ἴῃ6 ΒΑΡΥ]οηΐδῃ Ἔχ δ, ἴοσ ὄνθη δἔζοσ ἴῃς 6Χ}]6 ἴῃς σοη 0.5 ΕΤα 
βυςἢ [Πδὶ ἴπ6 76ν8 σουὰ ποῖ Ὀεΐϊενα ἐμαὶ Ὑδην ἢ δα οομης θᾶ ΟΚ 
ἴο ἴπε, τ΄. Ηαρραὶ δηὰ Ζεομαγδῃ. [ἱ 15 ποίθ νοσίὮυ (μδὲ ΟὨΪΥ 
Τυάδῃ δηὰ 76γιβδίθτι ἃγὸ στηθηςτοηθά, Ν. [Ξγδε] δὰ ρου ϑβϑῃδα ἰοηξ 
ᾶῦο. ΥΝ,'.  νουϊὰ 6 ἀμηθοαββᾶσυ, ἰΐ ν. 23 511} [ο]οννεὰ αἴτεον Ὡροη 
(86 νογάβ οὗ Ὑδηνθὶ ἴῃ 41...---Ξ-Σ. 1 ιυἱ γαίμεν αἱ παίέοης, τοὶ ΟὨΪΚ 
[ῃ6 ὁπ οἵ ἴῃ οἵδε Ραΐ 811, 411 Ββεαϊμεπάοπι, ζ΄. ΕΖ. 387. ΖΡ. 3", απά 
101}} δγίμρ ἰδοηι ἀσιυη ἱπίο ἐπι ναϊΐεγ οἵ "εμοσμαῤἠαί. ΤὨΘ ἴοστῃ ..6- 
ποελαρλαί ταθατβ γαληυεῖ ἡμάρεδ οὐ μας ἡμάρεί, ἀρὰ 15 υϑοὰ ἤδσα 
ΒΥ ΟΠ ΟΔ ΠΥ οὗ {πΠ6 ΡΙδοα οὗ Ὡς Ὑδα ἢ βαγ5, σμά 1 τὴ σομίομά 

ἐπόγὸ ἐπ ἡμάρηιοηξ ιυὐὴρ ἱμϑρι. ὙΔΆΜ ἢ 8 Ἰυάρστηξηΐ ν4]]6Υ 15 σα ]οὰ 
ἐπε ναῖϊογ οἵἩ ἀφοϊσίον, ἴῃ ν. “5, θεοδυβα Η]58 ἀεοϊϑίοη οἡ [ἢ 6 ΔΈΟΙ 5 
ν}} 6 ἐχοσυίοά ἴμεγα. ὙὮοβα ἅτὰ ἰορΆ] ἰθιτη8, ζ΄. [6. 2“ εῖ ΕΖ. 
4853, [ῃ6. ο886 8 οαττίοα ἑΠΣοΟυΡὮ ἴο ἃ πᾶ] Ἰυάρτηθηὶ. Ὑδηνθἢ α15- 
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Ῥυΐεβ, δρῖιθβ δηὰ ἀδθοϊ 68 159 886 δραϊηϑὲ ἴῃ6 πδίΐοῃβ. Ουσ 
ΤΟΣ οὐ ἀθη Εν [Πουρδίὶ οἱ ἴπ6 ν]] ΕΥ̓ 85 βἰἰυδίδα ΠΘΔῚ [6 ΓΌ 58] ἐσ, 
σ΄. ν.. 5. Ἐνοῦ βίπος ἘΖοκίοὶ δά ρχοάϊοιϊεα {86 δἰίδοϊκ ὕροη 7οσυβα- 
οι ὈΥ υπἱϊοὰ μεδίμεηάοσῃ δηά [18 Ἰυάστηεηϊ Ὀεΐοσε (Ὡς ΤΟΙΥ αν, 

(με 7ενν8 Ὀεϊϊενεὰ (5, ΕΖ. 48 7. Ζο. ο"" ὅ- τ) Ὅη. τὸ. ΤῊ 
ΤΩΔΚΚ65 ἰξ σογίδίη ἰμ4ἴ οὖσ δυῖδοσ ἀϊὰ ποῖ ἔνα ἴῃ τη (ἢ 6 νὐδεῦ οἵ 

Βεγακἤαΐ ΜὨϊοΒ ᾿ψ88 οοηπεοοῖοα ἢ Κιηρ 7εοβῃδρ δι᾽ 85 νἱοίουυ 

ΟΥ̓ΟΣ ἰ8ε Μοδρὶῖοβ, Ατωπιοηΐϊίεβ δηὰ Μουμῖίοβ, (ἢ. λοῖ 3, Νοῖ 

ΟὨΪΥ 15 ἤδη Ὀυΐ 4150 ἴῃς ἀϊδίδηςεξ ἰ5 ἀραίηβί 11. Τμδί ἴμογα νγᾶ5 

ἃ νΔ]ΠΟΥ ΠΘΔΓ [6.581 61 ΠΔΙηΘα αἴϊοσ Κίηρ 7 Ποβδδρδί ἴῃ δηςϊοπί 
Εγμ65 ἰδ ὑηκηοόνῃ δηὰ ᾿ρτόραθ6. ὙΤΏς Κιάσγοῃ να] εν ΙΓ 

ἈΘδΙ5 [ἢ 816 ν8]] 6} οὗ 7 μοβθδρῃαὶ ΠΟῪ δηὰ αἰὰ 580 ἰὴ {86 {σης οὗ 
Ἐϑο 5 τοοεϊνεϑα 1ξ οἡ ἴΠ6 Ὀα515 οὗ οὐῦ ραβϑβαζε γσδίῃοσ [8 ΟἹ ΔΗΥ͂ 
οἴμεσ ρτουημα. ΝΥ Βείμογ, πον νοσ, οὐσ δυῖμοσ Ἰἀοηδεά (ἢς ΚΙά- 

ΤΟῚ ν Δ] ον 1 [Π6 νά ]]1ον οἱ Γεμοβμαρῃδΐῖ νὰ ἀο ποῖ κπονν. ΤὨε οἱά 
Ιἀοηθοδύοη τ] ΘΙ ΠΟΙ Πᾶ5 ται ἢ ἴο σοσητη η ἃ 1ΐ5ε}{ ἴῃ ΥἹ 

οἔ 76. 3. 4,21. Βοίῃι Ὀείοην ἰορείμεσ ἃ8 βοθῆθϑ οἱ ἱιάρστηεηΐ. 
Βυῖϊ υπΐοχίυηδίε!ϊνΥ ἴ86 Ἰοσδοῃ οὗ [86 σανίηθ οὗ ΗΠ ΠΟΤ 15 τυ ἢ 

ἀερθαίοά, ἀπά 186 ΗΘ. ἰοστὴ ἴοσ ναΐΐδγ, ἱξριεξ, υϑοὰ Πεσε, ἀθηοῖδβ 
ἃ Μιὰς ἀοργεβϑίοη Ὀεΐνγεθῃ τηουοίδίηβ, ἢοΐ ἃ ὨΔΙΤΟΥ͂ ΌΓΡΕ ΟΣ 
ΓΑΝΠΘ 85 [86 ἴεῖτη ραί᾽ ἴῃ ζομηεοοη ὙΠ] Ηἱ Πότ ἄοεβ. ΕῸΣ [6 
ξαϊμοσίηρ οἱ 4}} [86 πφίϊοῃϑ ἃ ψίὶάθ, σδρϑοίοιι νι] νὰ8 ποοαθά. 
ΤΒὨοΓΟ ἰβ ἢὸ ἀουνί ἐμαὶ (6 δυῖμοσ οἱ Ζο. 14 τερασάβα (6 Κίάτοη 

ψ Δ] ῈΥ δηὰ ἰῃς δαϊ]οϊηΐηρ νι θηΐηρ τηουηίδίη Ὀδϑίη ἴῃ (ἢ6 5. οἱ (86 
οἷν σβεγα (86 ἴπγεα ν δ] ] 6 γ8 πηεί 85 ἴῃ δοθῆδ οἱ ἴῃς Ἰυάρτηρηί. 
ΤὨδὶ ἢ ἀδροηάβ οἡ δδι!οσ ἰσδαϊ οι ἰ5 Δρραζεηΐῖ, δηὰ [μι (ἢ}5 γᾷ 5 

ΟἿΣ ῥᾶβϑᾶρδ ἰβ νἱ γί! }}} σοτγίδίη (Πουρἢ μ6 ἀοεβ ποῖ τηθηϊοη ἴδε 
ΠδΙΆ6, ν ΔΊ] οἱ ΤΠοβθδρῃαί. ΤῊ 5 15 ποῖ βίσδηρο, βίησα [81 ΠΔΠ16 
15 ΤΏΘΓΕΪΥ ἃ τῃσίοσιοδὶ ἀθνίςθ.-- 6 τϑᾶϑοῇ ἴοσ ἴ86 ᾿υάστησῃϊ ἰ5 ηοΐ 

(86 τῇογα] ἰμίψυῦ οὗ (6 παίίοῃβ, ζϑῆθγαὶ οἵ βρεοϊῆς, οὗ ἰᾳ οἰ ΔΎ, 
Ὀυΐ (πεῖν αἰτυὰς ἰονατα σγδεὶ, ορς ἀσοομμί οὗ ΜῊ ῥεοῤ΄ε σμά Μγ 

μεγίίαρε, οὐ. “27, 1ϑγαοὶ τὐλοηι ἐκεγ ἀἰτῥογδοά σηιοηρ {με παδίοης. 
βγεῖ 15 μοσὸ ἴῃ 6 πδιὴδ οὗ (Π6 ῬΘΟρΪῈ οὗ Ὑδην θῇ 858 βυοἢ, δηὰ ἀο68 

ποῖ τϑϑῃ Ν. βγδεὶ αὶ Τυάδῃ, οὐ. ν.. ΤὨς ψογάβ ργοϑυρροϑε 8ῃ 
ἱηρογίδπι ἡἰθρογβίοῃ δηά ρεί {ΠΕΙ͂Σ {πα βἰσηϊβοδησα ΟὨΪΥ ὉΥ τείεγ- 

ᾳ Ἐυδεῦίυς, Οπονιασέοον, οἄ. Ἰακατάᾶς, ᾿. 3οο, φάραγξ Ἔννόμ..., παράκειται δὲ τῇ Ἴερον. 
σαλὴμ λέγεται δὲ εἰς ὅτι γῦν φάραγὲ ᾿Ιωσαφάτ. ᾿ 

Ξ ἑ -“-- 
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Θῃςα ἴο [6 Βαρυϊοηΐδη οχὶϊο δηὰ [ἢ ἀϊβραογβίοη ἰμδΐ [ΟἹ] ονγθὰ 1, ο΄. 
ἘΖ. 1171 λ᾽ Ὁ γ)ο" “ 215 ΔΒ χοἰ ὙΝΒΟΙΠΟΙ [50 [86 ποσί [5γ86} {|5ἢ 
αἰβρεγβίοῃ 15 ἱποϊ δά, νὰ σδηηοί ἰε}], Ὀὰ ἰΐ 15 ΠΚοῖγ. ΤΌΘ οαρίυγα 

οἱ 7Θ6γυβδίθτη ἰῃ 586 8.6. 15 ἱπιρ]16ἀ 1η ἴῃς [ο]] ον ηρ. Α41μπώῶώ ἐδογ ἀ- 
υἱά δα τὴ» ἰαμά Δτωοηρ ΠΘῊ ΟσΟΌΡΔηίΒ, 85 νἱοίοσβ ἀο 8 σοπμαυοτοά 
ἰε τ οΟΙγ. ΤῊΪ5 ΤΑΥ͂ ἱποϊαάς ἃ τείεσθηςβ ἴο (6 οσσυραίίοη οἱ ρατίϑ 
οἵ [86 σουηίγυ ὈΥ ἴδ6 περ ρουγίης παίοηβ, Ασηγλοη, Εάου, ῬὨϊ- 

[1514 Δίίοσ ς86 Β.6. ἃ5 ψῈ}] ἃ5 ἴο {86 5ε.{Π᾿Ὶὴνρ’ οὗ φο]οη 55 ἰῃ Ν. 15γδαὶ 
δίας 722 Β10. Τῆδ ἱμναβίοῃ οὗ (ες ἢ} 151π68 δηἃ Αὐαρθ ὑπ αοΓ 

7Τεβογασα, 2 (ἢ. δι" ὗν, ἢ τ ΠΐοΒ βοὴα μάνα ἰἀοπβεοα [μ656 
ΒΘ 6 Ώς(68, 15 ἐχοϊ υἀδα ὈΥ ἴΠ6 5ίστομπρ ἰδστὴ8 Ψ Ὦ]ΟὮ ἀεπηδηά (ἢ τείοτ- 
Θῃς6 ἴο 586 Β...---3Ζ.. Μοχα ἀοίδ:}5 ἀσὸ ρίνεη οὗ ἴῃς Ὀεδανίουσ οὗ ἰΠ 8 
Θμοτΐε5 ἰοννασὰ ὙδαἜἢ ̓5 ΡΘΟρΪς δὲ {Π15 ποθ. ἍΑ4πηπῶΟ ἐλιον ταδὶ ἰοίδ 
οὐ! ηῖν ῥεορῖε, φῇ. ΟΌ. 1 Νὰ. 415, αἰνιαἀΐηρν [86 οδρένεβ οὗ νὰ ὉῪ 
Ιοΐ διηοης ἰμοιηβοῖνοβ ἴῃ δοοοσάδπος ψ 1 δηςοίθηΐ ουδίομι ἴῃ ΜΜΑΓ- 

ἴατε. Απά (δ6ὺ δά 850 ᾿ΔΗΥ οἱ [Ποτ δηὰ εβίεεηθα {Π6 πὶ 50 |11- 
εἰς (πὲ ἐλξγν σξανε α δογ 88 Ὀτῖςθ γον ἴ86 ι.86 οἵ α λαγίοί. ἸΒουρῃ ἴῃ 6 
ἰοχὶ ΤΏΔΥ 4͵ϑο Ὀ6 {Γδηβὶδιθα ἐΐδν ρανε α δογ 7ογ, ἴῃ ΘΧοΠδηρο ΙΟΓ, α 

ματίοί, ἴῃς [ο]] οννίης βου (δι (μεν αἰά ποί ἰπηἰδηα ἰο Κεερ θυ ΟὨΪΥ 
ἴο ι.88 ἴΠ ΘΓ ἴοσ {πΠ6 τηοσηθηΐδγυ στα αβοδίοη οὗ {Ποἱγ βεηϑι4] ραβϑίοῃ. 

Α» ὦ ἐμεν τοἱά α ρὶγὶ 7ογ τυΐηε απὰ ἀγαπᾷ ἴἴ αἴ ογσε ἴῃ {Πεἷσ σθοκ] 658 
τον ηρβ8. Βαϊ ἃ οοπίοιηρίποιβ ἰτεδθηΐ οἱ Ὑδῆνο ἢ 5. οὐ 

ΡῬΘΟΡΙοΪ ΤὙὨεβ6 ᾿ἴη65 ρῖνα 5 ἃ νἱνὰ ἰουςἢ οὗ ἰῃοϑθα δνίαϊ 5οΘη 68 

δἴϊοσ (86 οδρίυγα οἱ [επιβαίθοη. [ἰ 15 (86 υϑ08] ρἱοΐυτρ οἱ ἴῃ 6- 
δανίουσ οἵ νἱοςϊοτίουβ 5ο] ἀΐθσβ ἢ ἘΠΟΙ͂Σ ταν συ δηα ἀθδιςῇ δἵϊοσ 

ἴδ6 οοηᾳυεϑί. Μεχοῆδηβ δηὰ εἰανε- τδάθβ [Ὁ] ον [6 ΔΙΤΏΥ ΟΥ̓ 
ΜΌΓΟ ΒΟΙΩΘΌΣ,Θ5 Ἔν η ἀϑοα ἰο σομηδ δῃᾶ ὈῸΥ [86 οδρίίϊνεβ, ἃ5 ἴῃ 

1: Μᾶς. 25. Απὰ (ἢ6 ῥγῖςθβϑ ραϊὰ ψεγα ΒἰρὮ οὐ ἰοῦ ἰῃ Ργτορογίοῃ 
ἴο [26 υαροσ. Νίςδηογ οβεγο ΠἰπΘΥ σαρίνεϑ [ΟΣ ομα (Δ]- 

εηΐ,  Μδο. 82, Τοβερῆυβ, 4ππ|., ΧΙ, 7, 3. Αἴ Ηδρτου ἴουγ [εν 
ΜΌΙΘ 5014 ἴοσ ἃ τηοάϊμς οἱ ὈΑΙΟΥ ἴῃ ἴῃ6 [ἐν 15} ὰΓ ὑπάεγ Ηδ- 
ἀτγίδη, Οἰγς., 4ηη., 111,.448.---1 Ψ1] ΡῈ οὐβεσνεά ἰῃδὶ ἴῃ6 Ὑτῖῖοσ 

εἶνεβ 8ἃ5 [86 τϑάϑοῃ ἴοσ (6 Ἰιάστηθηϊ οἡ 4}1 ἴπΠ6 ὩΔΈΟἢ5. ΟἾΪΥ 

(δεῖν (τεδίτηθηὶ οἱ ἰϑγαεῖ. ΝΟΥ͂ ποῖ 411 δ οηβ δὰ δοίβα ἴῃ [86 
ἀοβοῦθοα τλδηηοῦ ἰονναγὰ [5τ86]1. Αβϑογτία δα ἀοῃδ 50 ἴῃ 722 Β.6., 

ΒΑΡΥ]οηΐα ἷἱῃ 586 Β.6., Ὀυΐ ποίΐ ἴΠ6 οἴΟΣ πδίίοῃβ. ὙΒΘΓΟ 5 ΠΟ 

πἰηὶ ταὶ Αϑϑυτία δηὰ Βυ]οηΐα ἃσὲ ἱμουρῃΐ οἱ Πεσγα 858 σερσε- 
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βοηϊδίίνεβ οἱ μβεαίμβεπάοσῃη. Μοβὲ τοῦδ ΪΥ νν. - ᾿ οοπια ἔγομι ἴὩ 6 
βοαϊῖοσ. 

1, ὦ δἀά5 ἐγώ αἴϊες 25, ΟΥὍ. βυρρεβίβ "ἽΝ ἴῸΣ ὝΦΝ, 9ΈνΈσδὶ οοὐά. 
ομι.--Κι, ϑυῦν, Ὁ. ον. Ὑδα ῥρὮγαδε τ ὔν 2 δ η) τηθδῃβ εἰ Βὲ τ 
9 ὅγίηρ δαοκ ἐμὲ σαῤέξνες οἵ ἰο πιαξε ἃ γεξέογαξίοπ, ἰο γεσίογε ἐπε 7ογέωπε 
ΟἿ. Τ᾽ ἰβ ἀεγίνεα εἰἴδοσ ἔσομι ΠΣ ΟΣ ἔσοα 3) 9. Ὑδε βοηραβῖ δσε- 

δυχλεηῖ ἴον ἴῃς ἰαιίεσ 15 ἴῃς 56 οἱ ἴῃς ῥῶγχαβε ἴῃ οοπηθςοοηβ ψοτε ἴδε 
ΟΔΡΈνΝΙΥ 15 ποῖ δ] ἀρὰ ἴο. Βυῖ ΜὮ81]|6 ποῖ ἱσ ροβϑὶθ]ο, 1 15 ποῖ 50 ᾿Ἰκοῖγ 
ἴῆδι ΓΦ Ἴδης ἔσο 3)Φ. ΤΉς ρῇσαβε Ὀεοοσδβ ἔσεαυδηξ ἔσοση ἴδ πις 
οὗ Τεσευυ δῆ ου. Απὰ ἱΐξ ψνου]ὰ 5εουὰ [Πδ1 1 πβδα ἢτβί ἰο ἀο ψ| ἐσῥέξνε 
ν' 3, δῃὰ ἴθ Ὀεσᾶπια ἃ σεηΘσαὶ ρἤσαϑς ἴῃ ὈΓΟΡὮ. υδαϑε ἴοσ σεβίοσί πα 
τῆς ἔοσίαμοβ οὗ βοιῃθῦοαγ.--2. 5ϊῖεν. οὐχ. Ὁ ]. ΡῸΡ, ἰῃ οοηϊζαϑὶ ἴο 

ἃ ὨΒΙΤΟῪ βΌΓΩΕ ΟΓΥ ΣΑνΐηα "2, ἀδηοίεβ 8 ὙΣΔΟΣ, ΤΟΣ βραοίουβ ὠδερῥεπὶν 
Ὀεΐπεοθη πιουπίδίηβ. Θ ἰγϑηβὶ. ὈΡΨ ΡῸΡ ὃν, εἰς τὴν χῶραν τῇς κρίσεως. 
σε., (8Β., οπιεη 8 ὈΡ ΨΥ ΡῸΡ ἴο ΓΕ ὨΙΡῸ ἐς Ζαγεῤλαϊδέίε Μαασεαι ἢ 
(ἴα οοηίτακῖ ἴο ἃ Βοσίδβοσῃ Μϑδοδίδ). Νοῖς ἴῃς ψοσὰ Ὀ]ΔΥ ἱπ ΟΦ) οἱ 
Ὅρφυν. (ὦ ροΐηῖβ γ9 Ῥα., διεσπάρησαν.---ϑ8, ὃκ ἴοσς ὃν, ΟΌ. 5.--ὸτὺν" 
ατ. τον, σ΄. οὐ ΟΡ. 11,-- ἜΣ Π2}2 Με., Οςσ., εἰ αἷ., τεδ 1103 ΟΥ ΤΣ Ό3, ΑΕ 

9 Ῥτείεσθϊο. 

ΘΡΕΓΙΑΙ, ΟΕΑΓΙῈ ΑΟΑΙΝΘΤ ΤῊΕΞ ῬΗΓΕΝΙΟΙΑΝΘ ΑΝῸ 

ΡΗΠΙΙΘΤΙΝΕΘ, “5 (Ενοι, 4,40 ὃ. 

ΤΠ686 νΕΙΒ639 ΔΙῸ ποῖ ΣΏΘΓΕΙΥ ἃ αἰστεβϑίοη Ὀυΐ ἃ ἰδίοσ ἱμϑοσίίοη 

ὉΥ ἃ ὙΤΪΟΓ ΠΟ ΡΙΟΡΔΌΙΥ ἱπίεσργοιθά νν. 3" ἢ 45 σοϊοστίησ ἰο (88 
Ῥοσβίδη8 ὑῃὰογ Ασίδχοσχοϑ Οὐἤ8, Ὁ. 252 ΒΟ. Ἠδ δάάδθα ἴμοῖὴ 

Ὦοσο Ὀοοδυβα [86 Ὀεδανίοισ οὗ (6 ῬΠορηϊοΐδη5 ἀπ ῬὨ1Π501η65 δἱ 

(μαι πι6 ς4]16ἀ ἴογ βρεοΐαὶ οοπμάἀθυγηδίίοη. ὙΏΘΥ ποσὰ ἴῃ 6 5'ανο- 

ἰδ ογβ δῃ τηιοσοβδηίβ ἴο οσὰ [ῃ6 Ῥοσβίδῃ βο] ἀΐθσβ δὰ οἱ ὰ {Ποὶγ 

οδρίϊνεβ 8δηα ἰδεῖν ὈοΟΐγ. 

4. Μονγεουεν, τυλαὶ ἀἐά νοῦ τυαπὲ οὗ νιε, Τγγε απὰ δίάον, 
ανὰ αἱ! ἐμ ἀἰσιγέοις οΓ Ῥλάοιία ἢ 

γεγε γοῖς ἐγγίηρ ἰο γέῤῥα» Μᾶδε 7ον σονιειδίμε 1 καὰ ἄοηδ, 

ΟΥ̓ ἰυέγε γοι ἑπἰομΐηρ ἰο ἀο τονιείπίηρ ἰο ΜᾺε (ιυπέοκ τοὶ! εαἷ 7ονιἢ 
γεφμέϊαὶ οπ Δν ῥαγῶ ἢ 

“διοίψν, ἐρεοῦν ιοΐϊ 1 γείμεγηε γομν ἀδεᾶ Ο5 γον οἱόον δοαᾶ, 
δ. (Οπ γοι) τυλο λανε ἰαξει ΜῪ τἶυεν απὰ ΜῸ ροϊά, 

απὰ κανε δγοιρὴἑ νεν οοείΐν 7ειοεῖὶς ἑνμο γον ῥαΐαξες, 
8. Ανὰ πανε «οἷά 86 7]}΄Ἐτ͵ὅἀδαης απᾶ 86 .᾽ὃἐγμδαϊεννίϊες ἰο {86 Ονγεεᾶς, 

15 ογδν ἰο γειπουε ἐμξηε (65) 76,7 (α5 ῥοΞεεῖδ]6) γοῦν {617 ἀοηιδ. 
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1. Βεμοϊά, 1 απ αδοιι [0 “Πρ πεην ἡ γον {1:6 ῥἷσεῦ 

τὐπή πεν γος παῦε τοἱά ἰμδηε, 

Απα 1 τοῖϊ γείμγη νοι ἀεεά προ γομν ἐεαῦ, 

δ. αμα] τιοἱἱΐ τεἰλ γομν δοης απά γομν ἀσμρίηενς 
]πίο {᾿ς καμά οἵ {με μάεαης, 

απα ἰκεν «λαὶ Ξεἱ {μόνε ἰο (8:6 ϑαδεαηις 707 α ἀϊπτίαν ῥέορῖε, 
Τὸν Υαληιυεῖ μας τῥοξεη (1). 

ΤὮσος 5118., (1) οοηβὶβίβ οὗ ἴτγο περίαπηεΐογβ, (2) οὗ ἃ ἰεἰγαιηεῖεσ -ἰ το μερίδηι- 
Οἴοιβ -ἰ ἃ ἰοἰσαηγοῖεσ, (3) οἵ ἴὰγοε δερίδιηεῖειβ. Σὸν γαδιυεῖ κας εῥοζεῃ ἀοεβ 
ποῖ ΡῬεΐοης ἴο ἴπε βίσορῃϊς βοβεσθ. ἌΝ ἢ1]Ὲ οεγίδίη 11π68 ἴῃ [8ϊ8 ψ Πο]Ὲ βϑεςιοα ἀγα 
τηγιμηιὶς, ἴῃ Ρδσαρσταρἢ 858 ἃ Ὑδοῖὶς ἰβ ὑγοβδίς δηα 88 500} ΒΒδσρὶν αἰδεσεημ δῖεα 
ἴτομ ἰΐ5 οοῃίϊεχί. 

4, Αηά »ιογεουεογ, ἴῃ δά! ἰοη ἴο ἴπ6 οἴπογβ, εὐἱαὶ Ὧο γοῦ τυαμὶ 

οἵ πιεῦ Ὑδιποἢ Ἰἀοη 65 Η]π)561} τ 8 ΗΙ5 ρΘΟρΪς 50 ἰδδὲ ψμδῖ- 

ΟΥΟΙ 15 ἄοπο ἴο 1ϑγδοὶ ἰ5 ἄοῃε ἴο Η]τ, δηά ψῃδίονοσ [5γταοὶ ἢ85 ἀοης 

15 τερασαβᾷ 8ἃ5 δανίῃηρ Ὀδϑὴ ἄοηδ ὉγΥ Ηἰω. Τδυ5 [86 χυρδίίοη σθα! ν 
ΤΩΘΔΏ5, 85 δι γοιῖι ἀϊά ἴο [5γδεὶ δὴ δοῖ οἵ γανθῆζθ ἴοσ ϑοπῈ τος. 

(Πδἰ Ι5γαοϑὶ δὰ ἄοῃθ, οὐ νν85 1ἴ ἃ ψαπίοῃ, ρταίυϊουβ τηονθιηθηΐ ΟἹ 

γΟΌΓ ρᾶγί Ὁῃρτονοκοά ὮΥ̓͂ 1ϑγαοὶ ὃ [{ 5 ἃ σμβοίοσιοδὶ ψυθβίοη, ἴῸΓ 
δἰ οὔτε Ηδ δα ά9, ςρεοάτγυ, σιυϊ εν 1 τὐῊ} γοίμνη γον ἀφο ΜΡ ΟΉ ὙΟΉΤ 

οτυρ ποαά, σ΄. ΟΌ. ὁ ῬϑΕ. γ17, ὙΠΟΥ Πα Δἰγεδαυ ἄοπα {πεῖν ἀθεά, 
ΨΥ ὨΙΟἢ 15 βρεοϊβεά.---δ. γον πανε ἰαΐεορ πεν δὲϊνεν απ νην ροίά απὰ 

2} βηεςί ναϊμαδῖος, Ἰϊϊ., ἀδϑγα Ὁ] 6 (Ὠἰηρβ, ἡ. 6., εν 8, Ομ θη 8, 

εἰς. ΒΥ ἃ ΤφοσῃσηυηἶϊΥ οἱ ἰπίεγοϑίβ ἴῃ 6 ἰγοαϑασεβ οἱ ἰϑγδοὶ βεϊοηρθά 
ἴο Ὑδθνοι, νὯο 15 Βογα 85 ἰῃ ν. " 1Δοηπδοα τ 15γαθὶ. [1{ 15 ῃοῖ, 

(πογείοσε, (6 Ρ] υπἀετγίηρ οἱ (6 ἰεταρῖὶα δἱ Γ[γυβαίθπι (μ4ἰ Οὐγ δὺυ- 
ἴδον τείεσϑ ἴο,- --ς ψουα ἤᾶνα ὈδΘη ΤΌΤ ἜΧρ ]οἱΐ ἴῃ (δὲ ο6856,--- 

Ῥυΐ (Πς ἰακίῃρ οὗ ἴπε ἰγεαβϑιγεθ οἱ βϑγαοὶ ψὩοἢ (ΠΕΥ Ὀτουρῶί 
Βοιηθ ἴῃ οτάργ ἴο δηποῦ {ποὶγ ραῖδοθθ. ὙΤὨῈ δ. ἰοπὴ ἴον ραΐ- 

(65 ΤΑΔΥ 4150 τηδδῃ ζϑιῤῖθ5, ἀπ ἃ τεΐεσεησα ἴο ρ 5 ἴο (Π6 58 η0- 
τυᾶτγίε5 ηεοα ποῖ θ6 ὀχοϊυἀθά. Τα υδ8ὲ οὗ (ῃ6 ρῇγαϑε γε πανυε ἰαξομ 
ἰηδῖοδα οὗ ἃ 5ίγοῃρεσ Οὔ6 ΓΔΥ ΡῈ ἰηϊδηίοηδὶ. [{ ΒρΡοτγίβ (6 νἱῈν 

(δαὲ ἴῃς Ῥῃορηϊοῖδη5 δηὰ ῬὨῃ}) ϑεηθ5 οσα ποῖ [86 σοηαπεσοῖβ Ὀὰΐ 

(ἢ6 τοτοδηΐβ 0 84 οοπηα ἰο ῥχοδί ΌΥ̓ Θχομδηρίην 865, 56}]- 
ἱῃρ Ὑἴη6, Γγἰβῃϊηρ Βατ]οΐβ, εἴς., ἔοσ [6 5ρο]} δηὰ (6 σαρᾶναϑ. 

ΤὨε βθοοηά σμᾶγρα 15 οἰ βου σοπηθδοίεα νυ [86 ἢτϑί.---θ. 4ηὦ ἐδ6 
Ἱμάεσης απῷὦ ἰδ6 .]γμδαϊοηηες γὲ μανε ςοἰά ἰο 1:6 Ογοεξς ἃ5 5ϊανθϑ. 

ΤὮΘ Ῥῃορηϊοίδηβ δηά τἢ6 ῬὮΣ]σ π65 Έσα ἰδτηουβ 5ἰανθ- δ 6 Γ5 
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ἴη δηθαυγ. ΤὨς ατεεῖκβ ἃγὸ ππθη!οηδα ἤογα ποῖ ἃ5 ἴῃς στεδῖ 

σοι] ΡΟ Γ Ὀυΐ 85 ΓΔ 6 15; ἃ5 0 ἢ (ΠΘῪ Δα ἰοηρ Ὀ6οῺ ἴῃ ἱπίοσ- 

οουγϑα ἢ [ῃἢ6 Ῥῃορηϊοίδηβ δηα ΡΠ 9 η65. 80]ἀ ἰο ἴ86 σσθοῖκς, 

(86 76ἐν όσα ἰἌ θη ἔδγ ἴτοση {ποὶγ όσα δηα {15 ΡγΔΟΌΟΔΠΥ ἴος 

ἜΥΟΓ Ρχανοηίεα ἔτοπι γεϊυγηΐηρ ἴο {Πεῖγ παῖϊνα ἰαπά. ΤὨΐϊβ ταδάςθ 
(εἰν [δία 4}} [6 Ββαγάθσ. Ὅδα ἰοχί τεργοβεηῖβ [5 ἃ5 ρυγροϑεά ὈΥ 
{ΠΕΙ͂Γ ΟὙΏΘΙΒ, ἐπ ογά ον ἐμαί γὲ ηῆρὶ γοπιουε ἐἤοηι ζα7 ἥγοηι “δε 
λοπιο, Ἰἰϊ., Ὀοτγάθγ, θὰξ [8158 νγᾶ5 σαγίδ ΠΥ ΟὨΪΥ ἱποϊἀοηΐδὶ ἰο 1Π 6 πὶ, 
{πεῖν πλδίη τοῦνα γ8ἃ58 σοσησηοσοῖαὶ. Τῆς ΗδΌ. οἴἴΐδη ὄἜχργεϑϑαβ 186 

ΤΟΘῸΪ: ΌΥ ἃ ΡυΓΡΟΒΘ εἶδιι6, 45 10 ἰξ δα Ὀδθὴ ἀδδίρῃθρα, ο΄. 6. ρ.. ]ς. 

27..--". Νον Ὑδν ἢ δηηούποοϑ [μ6 τηοάς οἵ (μεὶγ ρυηὶϑηταδηΐ. 
Βελιοίᾷ 1 απε αδοι ἰο εἰὴν ἐδιοῦι , ἵ. ὁ., [8 7ενγϑ τῃο μδά Βδεη βοϊὰ 
ἱπίο βίδνειυ. Ηδ τουβ65 [Π6πὶ ἱπίο δοί ν Υ 50 [88 [ΠΟΥ ΤΔΥ τ Κα 

8 οβογί ἰο ἰϑᾶνε {Π6ὶσγ 5 δνῪ δηα σεΐσση ἢοσαθ. Ηον [ἢ15 ψ1}} "6 

ἄοπο, ψΒείμοσ (ΠΘΥῪ ψ1}}} τανοὶὶ ἀραϊηβί (ΠΕΙΓ πηδϑίοσβ, δηα ψῃδῖ νν1}} 
ὨΔΡΡΘἢ ἴο {Π6ΙΓ πηαϑίοιβ 6 ἅγὰ ηοί ἰοΪ 4. Ἡϊ]βίογοδὶ ἀρθηςσὶθϑ δηᾶ 

ὈΤΟΌΔΡΙ 65 ΟΣ δυῖμοσ ἄοοβ ηοὶ σομϑιάθσ. Ὑδν ἢ Μ1]} Ρυΐ (815 

ΠΏΡυἶβ6 ἰπΐο (Π6πὶ ἴο ἰδᾶνβ [86 ρ]δοεβ οἵ {πεῖν βεσνϊτπἀθ, ἀπά Ἠς 
Ὑ1}1, οἵ σουγϑθ, ΘΔ Ὁ ]6 (61 ἴο ΔοσοΙΆρ 158} 11. Ὑἤεη Ὑδανθἢ ψ1}} 

ΔΥΘΏΡΘ [ΠΕΙΓ ΤΟΩΡΒ ὕροη ἴμ6 Ῥμοοηϊοίδηβ δηα ΡΒ] 158 π65.--8. 
Αμά :δΒεῖγ δία ψ1}} θ6 16 βδᾶτὴβ ἃ5 [5τ86}}8 δ Ῥθθὴη. Τμεν δαὰ 

5014 ἴῃς 76νν5 ἰηἴο βίανεγυ ἴο [6 Οτξεκβ ἰη ἴῃ ΝΎΝ., πον [86 [ετν8 

1 56}1 {Ποῖ ἰηΐο ϑἰδνεσυ ἴο ἴῃς ϑαρθδῃβ ἰῃ (Π6 ἀϊἸδίδηξ 58. Α 

ϑίσι οι δα] 5 ΓΔ οη οἱ [86 ἰεν ἰαἰϊοπὶδ! ὙΔΌΏΜΘὮΩ ἴῃ τ Βοβ6 μαηὰ 

ἃτῈ ἴῃ ἀ650η165 οὗ 4}} (6 παϊίοηβ ψ1}} ἀ οἰ νεσ {ΠΕΣ 5οη5 δηά [ῃς 
ἀδυρῃίογβ ἰηΐο ἴῃς μόνε οὗ ἰῃδ6 [6νν5, 11|., δἰ ἐλιθηι ἑπίο 5:6 μαμπάᾶ 

οἵ {86 .]σιυ5, ΌΥ͂ ἃ νἱοΐογυ ΟΥ ἴῃ ϑοῖὴβ οἴδε γᾶν. Τὰ [εἴν Ψ1]}} 56]]} 
{ποτὰ ἰηἴο 5] ΑΝ ΥΥ ἴο ἰμ6 ϑα 6 δῃ5 ἴῃ 5. Ασδθῖα, ἢ Βοπι {μεν μαά 
Ῥδθη ἴῃ οοσηπιοσγοῖδὶ γοϊδίίοηβ, τ΄. 16. 6. Απά [6 ϑαθθδῃβ Ὑ1]} 
561} (ἢ6 1 ἴο ἃ 5111} τηοσγα ἀϊϑίδηϊ πδίΐοη. [Ιη ἔοιπηοσ ἀδυϑ ἴῃς Εάοχη- 
[65 δά δοἰοά 45 δες τηϊἀ]θσηθη, πὶ. τῦ" 5, πον ἴῃ6 ϑαθθδηβ ν1}} 

Ὧο 80θ. Ου (ἢς6 ϑαῦθϑδῃβ, ἃ δ Υ δηά ἱτηρογίδηϊς σογηταθσοῖδὶ 

ΡΘΟΡΙε ἰῃ 5Ν». Αγδρία, {μεὶσγ οὔσῃ ᾿πϑο ΡΈ]Οἢ8 ἔυγη 5} 8 τ 1 ἰη- 

. ΟΙ Απι. 18. 92. γγῖδχ Μᾶς. τ 2 Μας. 81, αἰκο Ηοπιοτ, Οὐ., :43588. 1.0.8. Ἡετοάοιις, ἵ, σ, 

Π, ς4. ὙΠῸ Οτοεῖκβ το πονῇ διοης ἴδε Ηοῦτεν 8 ΌῪ ἰἢς πῶς ΚἋοάμὸν, Ἰοπίαηα, ἸΆΕονες 

ἰπ Ἡοπιοτῦ, θδοδυξε "το Ιοπΐδη5 (τ ἤοθο οἱ οπὶεβ εχίεπα δὰ ονοσ ἃ ἰαγσε μαγὶ οἵ {πε ΝΥ. οοδϑὶ οἵ Αξῖδ 

Μίποτσ, δηὰ τρϑδὴν οἵ ἰῃς Ἔζεοδη ἰδἰδη 9) Το σὲ τοδὶ δςῖϊνο οοταγλογοῖδ!}ν ἰῃ δηςίοὩὶ πος, ἀπά μεῶος 

θεῖα ὑεδὲ Κηούγῃ ἴο οἴμοι πδίοι ς᾽" (Ὁ γτ.). 
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ἰοττηδίίοα. Τὴ ἱπίοροϊαϊοσ σοποϊ υδθ5 τ ἢ (6 5οϊθιηη ἔοστηυϊα 

ον Υαδλιυεῖ μας Ξροΐερ ({), ΜὨΙΟὮ τᾶτκβ [86 ἰοσορσοίηρ, δΔηπουηοε- 
τηδηΐ 45 ἴδε ρύυτσροβα οἱ Ὑδῆνε Ηϊτη56} δηα ποῖ ΤΔΘΓΕΙΥ ἰῃ 6 τυ ἰβἢ 

οἱ [δες ψιτϊῖου. 

4. Ὁ τιν πῸ “δ. πολιαὶ αγ6 γ6 ἰο »:ξ 7 ν᾽ ϊ ἢ ἔγθαυ ΠΕ ταθϑηβ τολαΐ λαυδ 
γέ ἰο ἀο υἷἶΐ νιεῦ ΑΝ., ἘΝ., θυϊ εγα 85 ἴδῃς ζ0]]. ἱηάϊοδίοβ, τολαΐ ἀο γοι 
τυαρὲ ΟΥ̓ πιδ 7 οὐ τολαί τυὴϊ γε ἀο ἰο τεῦ τύρλ ἐμὲ ἀἐειγίοίς, |1ἰ. οἰγοίδς, 
Οἀεεγάδη Βεοσίγζε. (ὦ Ταλιλαία͵ 4150 [08. 132 1 Μᾶς. 56 Αᾳ. θῖνες, Σ ὅρια -- 
ονΥ--νο25 ἃ αἰϑ᾽ υηςῖῖνε αυοϑάοι; Ἐν, Εοβδθημι., Επν., νδη Η.. ἴδκα "Ὅνι 

83 ἃ ζοῃαϊίομδὶ βεηΐεηςα ΤΤῊΪ5 15 ἢοΐ ἱσηροββὶδὶς, Ὀυΐϊ 1658 ἡδίυγαὶ δπὰ 
στρ ϊς.-τῦρ ὉὉ2 τωθϑῃβ ἐσ ἀο Ξομιοίδιέπρ ἰο σονιεδοαγ ΜΒὶςὮ 68115 ἑοσίῃ 
ἃ 5ἰ γαῖ δ δςοΐ οἡ ἢϊ8 ρΡασί. [{ ἀδρεηάβ ου ἴπε οοπίεχι ΒοῖθΠοσ ἴἰ 15 ἃ σοοά 
ΟΣ Ὀδα ἀεεά, Ποσὰ 85 ἰῇ 2 (Ἐ. 201: ἱξ 158 υϑεὰ ἴῃ ἃ θδὰ 86η56, ἴῃ ὁ 145 

ἴπ 8 βοοὰ βεηβεὲ. Ὑ86Ὲ βϑτὴς δοϊάςβ μοοὰ οὗἨ ὅ.ὼ5. ὈΣΨΝΊΣ, ὦ ρ].---δ. 
"ὖν ἴθ ἱβίκεῃ Ε΄ Φ Ἡ 68 ἃ οοηὐυποῖίνε ραγίὶςϊε.--- 9, ϑοτηδ ση88. 
Ῥοΐπε Ὀϑο τί, 3 τη58. τεδὰ "3 ἴοσ "Ὁ. ὑ35)7 ἔσοσηῃ δ- ζαϊδιε τη Δ ταθϑη εἰἴδοτ 
τε ΡΪς ΟΣ ρδΐαςο, (ἢ Οἷκ. τ58. νΑσΥ, πιοβῖ ἤδνα ραούς, ΟἴΠοΙ5 οἴκους, ΟΑ 

θησαύρους. ὦ Ὁ τειϊαΐη ὅγ5π, Ἢ ἀεϊμῦγα.---. ὈΣῊΠ Ὧ2 8 Ρδουασ, τα 
εχρεοῖ οἰἴμαῦ 1}).)2 ΟΥ̓ΒΙ ΠΊΡΙΥ ὉΠ, Ὀαὲ Βα ἃσὰ Ῥᾶσα]]. ἴῃ ἰδία 111- 

δγδίυσε ἔοσ (86 υ86 οὗ ἴῃς Ρ]. οὗ (ἢς σεῃ]ς ποσὰ ἢ .)2 ἰηϑίεδα οὗ (Π6 

88.» σ΄. ἸοΪΖ. Τῆς Κγευάπεηι τ σα ἰοστηθεὶν οἰΐδη ᾿ἀδη αεὰ τ 8 ἃ ροορὶς 
ἴῃ ΑΓδΌΐδ, 30 6. Ρ., διλοης τοοάδσῃ οοσλ. ὈΥ τε. ὉρπΠ (ὖ ἐξώσητε 

ὉΠ Π (Ὁ), οί. 239 ἐξώσω γητη, ΤΏς 50]. οὗ ἴδε ἰηξ, ἄγε ἴῃς ῬΒαρηϊοϊδη5 
δηὰ ῬΒΙ 5. η65.---Ἴ. Ὀ}Ό, οὔς οοά. ΟἼῸ. Ὅδα ΠΟΙΒΙΣ, 18 ρσερηδηῖ 7 
αν» αδοιιέ ο ἀγοιί5ε ἐἤδηι (ρτῖς. οὗ ἱπχγϊηδης {τῸγ6) ἰηἴο δοίίΐοη 50 [8δὲ ἔπ 
ΤΩΔΥ͂ ἰεανὸ ἰδ ὑἷδοα τ ἤοσα (ΠΟΥ ἀγα δηὰ σεϊυγη Βοπι6.--ϑ. ὋΣ 25 [ΠῈ| 0 
εἰ] ἱπέο ἐπε καπά οἵ, ταβεδὴϑβϑ υϑυδ}γ ἐο ἀεἰῆυεν ἐμέο ἐδ ῥοιυεγ οἵ, ἀνὰ ταυξέ 

τοθδῃ [19 Βασὰ αδἷϑο, ᾿πουρἢ “90 (Ὀαϊ ψὶπουὲ 152) ἰη [Π15 βεσοη πλοϑη8 

ἰο εἰ. 4 οοἀά. τεδάὰ "πῦ2ι, Ὡς ἢ 15 ἃ οοστεςΐ Ἰηἰεγργείδοη, Ὀὰὶ ηοΐ [μ6 

οτῖᾳ. ἰεχί.---οκοθῦ Οὗ εἰς αἰχμαλωσίαν -- 3 ΨὉ, 80 Μο,, Οοσῖ, εἰ αἱ. Βυΐ 

4 5 ρσεΐεσαθ]α θδοδῦβε ᾿ξ 18 ῦοσα βι Κρ. Αᾳ. Σ Θ τοῦ Σαβαείμ. ἙὮτ. 

δυρσχεβῖβ Ὀσδν ἐο ἑλδηε τοί τύπον ἐδεεν ἰὐενε ἐπ σαρέυδέγ. ἊΝ 6 ΤΑΔΥ Τςοπι- 
Ρᾶζο 15. σ4ῖ, θυϊ ἴπ6 τουδὶ 158 ποῖ αυϊῖε ἴῃ 586. ὍΤῆς οἴδηρα οὗ ἴῃ 
Ρσεροβί οηβ ἢ δηὰ δ ἰῇ ἡ ὃ ὈΝ2 95 15 ἠοϊεουῖῃγ. ΡΥΟΌΔΟΙΥ ΘΟΒΟΪΖ, 

Μαγῖ, Πα. δῖ σῖρῃι ἴῃ ἰσδηβϑδίηρ ἐο ἐπ6 ϑαδεαης 707 α ἀϊξίαμέ παϊοη. 
ΤὨΐ5 πλάκα ἴῃ ϑαῦθεδηβ (μς τ ἀοσεη ἴῃ [Π15 βίανα ἰσαβῆς. 11 ρῖνοϑβ 
Ῥοΐηϊ ἴο ἴδε νογάβ δῃὰ Ἂχρ δίῃ 8 ]5ο (ῃς ογηϊβείοη οὗ (Βς δσῖ. πῃ ῬΥΤῚ νυ. 
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ΡΚΕΡΑΚΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΡ ΕΟΚ ΤΗΕ ΕἾΝΑΙ, 

ΟΟΝΕΙΙΟΤ ΟΚ ἸΟΘΟΜΕΝΊ, 452 (Ενοι. 3.2 

1π νυ.2. ὃ γαλιοεῖ, μαα σππομηοεα Η ἐς ἑεμοη οἵὙὨ ραϊιογὲπρ αμπᾶ 
ἡμάρίηρ αἱ ἰδδ παίοημς ἐπ {πς σαῖϊεγ οὗ εμοςμαῤλαί. 1π τυ. 2 
ἐμεν αγε αἷξ τμημηοησά ἰο αἀγηι ἐμεηιδεῖσες 707 α ργεαὶ δαξς απὰ 10 
γιαγοῖς 10 ἰζ:6 ναῖϊογ τυμέγε ἐξ ιὐὐϊί δὲ Ἰομσῆ!. Τῆδ δαϊίς ἐδ α βξωζέε 
οὕ ΥὙαλμιυεῆὃς ἡμάρνοη!. 

9. Ῥγοοϊαϊπλ (8 διδοηρ ἴμ6 πδίϊοηβ: 

Ο(ορϑεοσδῖς ψἍσ, 

Ιουδα ἴδε τιῖσν τςηϊ 
Ικεὶ 411 186 νναστίοσϑ 

ΔΡΡΓΟΔΟΙ δηά οοσ οὔ! 

19. Βοδῖ γοιγσ ὈΪουρΞδατοβ ἱπῖο οι νοσάβ, 
δηὰ γοὺυγ ῥγυπίηρ- οοἶκ5 ἰηῖο ἰδηςαδδῖ 

κεἰ τὰς τεδκιίης 8ᾶν, 1 δῖ. βίσοηρὶ 
11. 1εῖ τΏε οογαγὰ Ὀεοοπηθ ἃ Βέσζοὶ 

1. Ἐογ {πὲ πδίϊοῃβ 84} Ὀς σουϑεαὰ δηὰ τδσο ἢ 
ἴο 1εΠποβμαρμδῖ᾽ 8 νδ]1|ογ, 

Ἐογ ἴμοσο Ὑ{Π1Π1 511 ἴῃ 7υάρστηφηϊ 
οἢ 8]} τἰὯ6 πδῆοηϑ ἰσοπὶ ΕΥΟΙῪ συδτγτίεςσ. 

ΤΉγοα δἴτ8. ἢ ἃ ὑγεΐδιίογυ {τἰπιεῖοσ. (1) οοῃϑβὶβίβ οὗ ἴνο ἰεϊσαπιείειβ (ϑἰδοςδῖο 

81}}6), (2) οὗ ἃ Ρεῃϊδιμεῖοσ - ἃ Βεχδζμαεῖεσ, (3) οὗ ἃ ὑεηϊδιωεῖίεσ -ἰ- ἃ Ὠεχδυμεῖεσ. 

9. δῆμοι Ηἱπ]5617 ΞρΘΆ 5, 866 ν. 5. ΨΒοσα Ης δά άγοββϑοϑ 15 
ποῖ βἰδίβα δηὰ Ηἱβ σογσητηδηᾷ, ῥγοοίαΐηε ἐψὲς ([Π6 Το] ον] 5) σΡΙΟΉ Ρ 

{16 παίίομδ! ταν Ὀδ τῃσίοτγίοδὶ ἔοσ ἰοΐ ἐπ 7οἱοιυὶμρ δὲ ῥγοοίαίηιεά ! 
ὈῪ Ὠογδ] 45, οὗ οουγβο, ο΄. ΟΌ. ἦ, οὐ ἴἴ πᾶν ὈῈ δα ἀγεββϑά ἴο ἴῃς ἀρϑηΐῖβ 
οὗ Ηἰ5 ᾿πάρταοηΐ ἰο ψΒοτα Ηδ ρἶνεϑ ογάοιβ ἰῃ ν. ἢ, ϑαμοίγ, οἵ 
οοΟμ δεογαΐς, τϑαν] 15 ἃ ο᾿Ὠαταοίογίϑβιϊς ἴθστα ἴοσ ρει πνρ ΓΟΔΟΥῪ ἴοσ ψΑσ ὈΥ͂ 

βδουίθοοβ δηά ουϊῖς οὔβογνάποθϑ, οἵ. τ 5. γὅ ὅ 76. 6' ςτ͵, ὍὙΒε 
50  ἀἴθσβ σα βοῃθτη65 οΔ]] 6 ἃ ἐλ οομδοογαίοα οη65, 15. τη. δὴν εῤ, 
δῖουβα, ἐθ6 ηρἰν πιο] “ἴτοσα (ἢ 6 ἱπασῦν οὗ ρεδοθ᾽ (Ὀγ.). 
ΤὨ15 85 ψῈ}] 85 ἴῃ [0]]. 15 51}}} ρατγί οἵ [86 βυμησηοηβ ψὨ]οἢ (δ ΠΕΙ- 

8145 δα ἀγεβ88 ἴο ἴῃ 6 ηδίϊοηϑβ, ποῖ ἴ9 [5γδεὶ, ἃ58 ΠΊΔΗΥ ἔσοπὶ ΘΑΣΙΥ {{Π|65 

οΟἡ Ὦανα Ὀεϊονοεά. Ζ εἰ αἰΐ {1:6 τυαγγίογς αἀῤῥγοαοί,, ἰοἔ ἐδιοηε σοῖς ΟΗ] 
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ΤὨς 50}]}6 οὗ [158 ἐη τα βεσὔοη ἰ5 σταρῃϊς. ὍΘ Ὀτίεΐ, βίσγοηρ ψψοσα5 

οἵ σοχητηδηά, τους Ὀτεῖοσ ἰῃ ΗδΌ. (Πδη ἰῃ Ἐπρὶ., τὰ νἱνί δῃηά 

{πεῖν τγίτηὶς βίδοσδίο πηονθθηΐ 15 τηοβί εβεςῦνε.---10. Το οὔτ- 
ἰςδὶ σῃδγδοῖοσ οὗ (ῃ6 ΨΑΓ 8 ΘρὨ851566, ἰἰ ἰβΒ ἴο Ὀ6 ἃ νγᾶγ οἵ ἰοστῖ δὶ 6 

σοηβοαθδηςοβ. Ὑδογοίοσγε Ἐν ΟῚΥ ΡΟΘ510]6 ΔΣΤΟΌΓ 15 ἴο μ6 υ566, Βεαί 
γ0Η, ῥἰομράδπαγος ἱμίο διυογάξ, σπά γομῦ ῥγωπίηρ-Πποοῖς Ἰπίο ἰαμοῦς] 

[υγη 411} γουγ ἰηδίσυτηδηίβ οὗ ρϑᾶσε ἰηΐο ΜΕ ΡΟΙ8 οὗ ΨΆΣ, οσ γοῦ ν}}} 

ΠΟΘα 811 [ῃ6 ψΜΘΔΡΟΙΒ γοῖ! οΔη ρτοςσυγε. ΑἹ] ἀν}]4}0]6 πλθῇ ψ1}} Ὀ6 

ποράρά ἴοσ (815 ογἱβίβ, 1οὐ ἐμ ιυεακϊμρ δαγ 1 απ δἰγοηρ!---Δ1Ό. 1,ε 

ἐδε οοιυαγά δεοοονῖς α ἤεγο!] ΤῺΘ ᾿αϑὲ ραχί 8848 ὑθϑὴ γαϑίοσεα ψ 

(86 Βεῖρ οἱ (ὦ. Ιἰ 5βἰδπάβ πον ἰῃ ν. Ρ δηά 41 ἰβ υϑι.8}}}7 ἰγδη8- 
Ιαϊεὰ (ΗΠ 167) σαδ6 ΤῊ πρὶν οηδ5 ἰο σοηιο ἀοινη, ΟΥ̓ αἰηυεὐ,} ((΄. 

ΑΥΝ., ΚΝ.), ἃ ἰεχὶ ψ βοῇ 15 δἰιοψζεῖμοσ ουξ οὗ ρδςς Βοσο.-- -114. 18 

ἃ ἀοιυδὶεί οὗ ν. 25 δηά ποΐ ἃ ρατί οἵ [ἢ οτρίπαὶ ἰοχί (υ. ἰ.).---18. 
Ἐον (υ. 1.) 6 παίίομς ἐμαὶ δὲ γομδοά αμπὰ τπαγοῖ ἰο {16 ναϊϊεγ οὗ 
.)εμοσμαῤΠαί, 70γ ἐμόν ὐὐ δ 1 οἷ! ἀσιυ ἰο ἡμάρε αἷΐ 6 παίίομ» ὕγοῦι 

ἐνεγγιυηεγε. ΤὮδ ἄρσυτε οὗ ἴῃ Ραῖ}6 15 ἀτορροα δηά ἃ ἰδραὶ ἰδστα 

18 υδ6ά, [86 Ὀ4.Π|6 ρσίνεϑ ψὰν ἴο ἴα Ἰπαρτηθηΐ σδοοηθ. Ὑδηνοὶ ψ]}} 
δἰ: οἡ Ηἱβ ἴἤσοηβ, ποῖ {0}} οὗ δῆρογ δπὰ ραββίοῃ, 88 ἰῃ 15. 4᾿5, υΐϊ 
[]] οὗ βοϊεη πλ8]) θυ ἴο γίνε Η]8 1υἀϊοΐα] ἀδοίϑοη οἡ (86 γστεδί 
Ἰυάρτηοηί-ἀαγ. ὙΤΒῈ ψογὰ υϑ04}}ν ἰγαηϑαἰθα γομημα αδομέ ταρΔῃ5 
Βεσα ἡγοηὶ αἷΐ αγομηπά, ὕγοηλ ευενγ δίς, ὕγοηι ἐυεγγιυΐογε, ἃ5 ἴῃ ΕΖ. 

163. 51 2,223. 40,3. 407. ἴογ ἴΠ6 Ἰπάρτησηΐ 15 ποί Ἰἰπλϊτοὰ ἰο (86 50- 
τουῃαϊηρ παϊίοηβ θυΐ 15 υμΐνοσβαὶ, οὔ. νν.2. ". 128, 

ΤΏΟΓΟ ἰ5 ἃ ἰδουηδ δἴζεσ ν. 23 ν ἰοἢ δοίβ Κα ἃ ραυβε ἀυχίηρ ψ ]οἢ 
(86 παίίοῃβ. ἢᾶνα ραϊμεγεα (μοηβεῖνεβ ἴῃ 1π6 νδ] ον οὗ ᾿υαρτηεηΐ, 
ἴογ βυ θη} Ὑ αν Ἔἢ 5 σοτησηδηά σηρβ ουἵ, δα ἀγοϑϑθά τηοϑὶ ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴο 15 Δῆρο]1ς Ὠοβὲ δηἀ ηοΐ ἰο ἴῃ 68. 

" ΟἹ. Νεταῖ!. στον. 1. ςο) ].. δαμαΐομὶ σδάμα ἐς ἀγυα οοἱοπὲς, Εἰ ἰγυαε γι ρίάμηε [αἶσες ΗΠ ΟΡ 
ἡ βεθ. Ονιά, Σαςεί., 1. ὅρυ ].. Ξαγομία εοςταῦμη!, νεγείαμε ἴῃ ῥίία πξοπές, Βασίαηφμε ἀξ γαςίγὲ 

ϑομάεγε οατεὶς εγαί. Ἐσρτ ἰς τένεῦβα οὗ (18 ἰπ δε χοϊδπ ἐγα οἱ ρμεᾶϑςε, εἰ. 15. χ' (ΜΙ. 42), α]50 

Μαπίΐαδὶ, Ερέρν., τ4. 34, Ῥαία ἐς ἐπϑε: Ῥαΐχ νεὶ εεγία ἀμίοὶς ῥίαοίάος οοπβαυΐ ἐπ πδμς, Α ργίοοϊασ 

Ἡμῆς σπε, τες αἴμς {μή. 



1326 ΤΟΕΙῚ, 

ΤΗΕ ΘΙ1ΟΝΑΙ, ΕΟΚ ΤΗῊΗΕ ΑΥ̓ΤΑΓΟΚ, 4:5 (Ενοσ. 45. 

ἌΡΡΙΥ ἴδ6 ῥγυπίηρ-ηΐναϑ] 
ἴον ἴδε νἰηΐδσε ἰΒ γίρε. 

Οο ἰη! ἐτεδά! 

ἴον ἴ)ε ᾿νΐηδ- υτόβς ἰ5 [μ}}. 
Εταρῖν ἴδε ναῖϑ! 

ἴον τμεὶσ ονεγῆον ἰβ γτεδῖ. 

ΤΏτεα ἰεἰγασηεῖοῦβ (βἰδοσδῖο 51}]6). 

18, Αῥὶν “τὸ ῥγωπὶμρ- ηῖνοξ, 70 1:6 υἱπίαρε ἐς γίῥε] σὸ ἔπ 
(ἰηἴο ἴῃς ψ1Π6-ὈΓ655), ἐγοαά (186 γΙ8ρΡ65), 70» ἐλι6 τοΐγπδ- ῥγέδς ἐς {εἰ 7 

Ἐρνερίν {16 ναίς, 70γ ἐΠιεἷγ ουεγῆσιυ ἰς ργεα ! '"ΤὨς Ἔχοσαίοιβ οἱ Υδῆ- 

γνἢ 5 Ἰπαρτησηΐ ἃγα τερσγεϑεηϊθα 45 νηΐ σοτθ ἯὯο Δ.6 ἴο Ὀερίη δηὰ 

οοιρ είς (ἢ6 τογὈ]6 Ὠαγνοϑὲ αἴ οὔοθβ. Τἢδ ρσᾶρθβ δῖα γρϑ, (6 
ἍΠΠΘ-ΡΓΟ55 15 {1}, (η6 ναΐβ ονεσῆον. Νο πηβ 15 ἴο "6 ἰοβῖ, Ἄνεῖγ- 

(Ὠϊηρ ἰδ Γεδαν ἴοσ [ῃ6 δἰίδοκ ρου [86 πδίίοῃϑβ δηὰ (μεἰσ ἀδϑισυςοῃ. 

- ὕβυδιν ἴ[μ6 Πγτϑὶ βοηΐθῃςα 15 ἰγδηϑίαίθα, Ῥω ἐπὶ ἰδ σἱοξῖς, 70γ ἐᾷς - 

μαγυεδί ἐς γῆρε! Απά [815 15 δη τοῖν ροβϑὶρδῖθ. να βϑῃου! ἃ ἴπεὴ 

δανε ὕνο ἤρσυγεβ, [ῃ6 σεαρίηρ οἱ (86 σταίη Βαγνοϑί ἴοσ ἴῃ 6 τωονὶηρΣ 

ἄονῃ οἱ [Π6 ἴοεβ, τύ. 15. 17", πα (Π6 ἰτεδάϊηρ ου οὗ (6 γταροβ 
ἴοσ ἰγαιηρ ησ ἀοότῃ ἴῃς Θηθη165 δηα πδάϊηρ ἴῃ {μεὶγ Ὀ]οοά, τ΄. 
15. 64... ΤΙῃ Εαον. τ45 9 μοί ἤρσυγοβ ἅγὸ υβεά. Βιυϊῖ 5ἴποε οὔβ 
ἄσυτα 15 ΡΟ ΙΕ ΟΔΙΠΪΥ τόσες οβεσῦνε ποτα, [ἢ 6 5ἰπρὶα σοπηραγίβοη ]Β 

(86 ψὨοΪς ῥσοοοθββ οὗ [86 νἱηΐαροαρΡΘδΓβ Ὀσείοσα 16. Οῃ ναῖβ δῃὰ 

ΠΟ. ῬΓΟ5568 566 22.-- Ὡς ἰαβϑὶ βοηΐδθηςθ ἰβ υϑυ δ! ἰγαηϑαίθά ἐΐε 
υαίς ονεγἤσιυ, 7ογ ἐμιεὶν τυϊοκεάη655 ἐς ργεαί. Βαϊ ἃ 5]]1ρσῃὶ εἰηθηἀδίίοη.. 

βᾶνϑϑ (6 ροεῖς 408} οὗ (ἢ νεῦβα (υ. 1.). 

14-16. Νον [ΟΠ] οτ5 ἃ ὑχιοῖ ἀοϑοτίριίοη οἱ [86 Ὀαις, ομαγαοῖογ- 
ἰβεα ΗΥ͂ ἃ τειηδγκδῦ]6 561{-τεϑίσαϊηῖ. να ἤφαγ (Π6 Τοδσ δηά ᾿ῃυ πο σ 

οἵ (ῃς 4116, θυϊ ψὰ 566 πὸ Πρδ τη, 85 1 ἃ ἤδᾶνγ οἰουά Ὠυηρ ΟΥ̓ΘΣ 

(ἢ6 ν] ον βυτπρ ουΐ οἱ νἱοενν ἴῃ6 βδοθῆθβ. ὙΒΕΓα 15 ἃ ἰδςκ οἱ ἀε- 
(411 δῃὰ οὗ ἀεοδηϊΐζοηθθ5 ν]οἢ ογθδίθβ ἃ ἔθοὶϊἷπρ οἱ νᾶρίθηθ85, ηοὶ 

Ὁηϑυ 6 ΠΟΥ υαηϊτηργεϑϑῖνα. δ 6 τιϊρῃϊ ἰηΐογρτγεί (815 88 ἀπε ἴο [86 

ΓΟ 5 ΒὮΥ Τορασα Δη4 τονεγθηοθα ΜὨϊοἢ Ὀτγενθηΐϊεα Ἀἷτὰ ἔσομι ἀ6- 
βου θίηρ ταϊηαίεϊγ (86 Ὀα(|6 θείη [86 Ποᾶνθην δηὰ [ἢ 6 ΘαγίΕ]γῪ 

ΔΙΤΏΪ65, {{ 1 ψτοτα ποῖ σαῖμοσ ἀπ6 ἴο ἢ158 ἰδ κ οὗ οὔρίπαὶ ρόοῦτοσ. 
Δ τς Ἔχοθρίίοη οἵ ν. ᾿5. τ1ὴ6 ΡΏΓαβοβ ἃγὰ 4}} ἰβΚϑὴ ἔγοπι οἴμοσ 
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Ρτορβεῖς τσ τηρβ. ΟἿΪ]Υ ν. “5 15 ἔτοτα 7οεὶ., νν. "0 15 γα ἔτοπὶ 
(8Π6 φδαϊίον. 

ΤΗΕ ΒΑΤΊΙΓΕ, 4.57 (ἔνου, 3.5. 

“. Μυϊετυάοβ σοὰσ 
ἷῃ τῆς νδ]]ον οἱ ἀδοϊϑἱοη 

[ον παν ἐς 186 ἀσγ οἵἩ Υαλισεῖ 
ἐπ (δὲ ναΐδν οΓ ἀξοίξΊίον. 

-. δμη απᾶ πιοοη πᾶνε ργοιυπ ἀὅανξ, 
απὰ ἰδ εἰαγς λανε ιυμλάγαισῃ ἐπεὶ τ ρίοπάου. 

1.6, Αμπὰ Υαδιυεΐς γοαγς ὕγοε Ζίοη, 
απὰ ρᾶεγς ὕγοηε Τεγσαΐδηε, 

Αρ»ὰ φμαδὲηρ αγε πεανοη αμᾶ φαγι}.--- 

Βω: Υαδιυεῖΐ ἐξ α γείμερε ἰο ΗΠ ἐς ῥεορῖδ, 
απὰ α εἰγοηρδοϊάᾶ ἰο ἐδ6 1Ξγαοϊίίες. 

1, Αμά γὲ «λα ἔποιυ μαὶ 1 απΜ Υαδισεΐ, γοιν Οοά, 
ἀιυεϊἶρ ἐπ Ζίοη, ΜῬΎ δοῖγ τιομπίαΐη. 

Απὰ .εγμδαΐοηε «μα! δα ἐπυϊοίαδΙε, 
από δαγδαγίαης «λα ποί Ξεἰ 70οἱ ἢ ΜΕΩ͂ΙΥ 50 τιογε.] 

ὙΏτοο βἴχβ., (1) σοηβ 515 οὗ ἃ ἰδ γα πηεῖοῦ “Ὁ ἃ Ῥδηϊδποῖοσ, (2) οὗ γο ΠΕχδηεῖοτα 
Ἔ ἃ ιτἰπιεῖοσ, (2) οὗ ἃ βεχδγηθῖεσ Ὁ ἴνο Βορίδγαείογβδ. 

14, ΤΏ ἀΐη οἱ [με ναϑί σσονγ 8 15 μβεασά, Μω δ δ5 γοῦν (0) ἐπ 
ἐμ ναῖον οἵ ἀφοϊδίομ!] [1 18 ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ (6 Ὠυτ οἵ ἃ στοαί [ἄτοηρ, 

νυΐ [ῃ6 ἰΓοιηθηου τοδσ οὗ [6 ΑΓ “68 δηἀ [86 ποΐϑ6 οἱ ἴῃς. ὈΑ.|6 
ἴῃ [86 να ]!ον οσα [86 ἤπη4] ἀδοϊβίοη οἱ Ὑδνθῃ 15 τεηεγεὰ δηά 
ΜΏΙΟΣ 5 (Βογαίοσο οδ θὰ [86 ναΐδγ οἵ ἀξοϊδίοη. 4 τοδάβ, Μ|} μἰ- 

ἱμάς, τε μ65 ἐπ ἐμ6 πυαῖϊον οἵ ἀφοϊδίοη] Δι ἐχοϊασηδίϊοη οἵ 801- 

Ῥτβα δηά ἴδιτοσ ὈΥ͂ (86 ριόρβεῖ θδοδυϑε μῈ 5665 σαυ {465 Ροη 

του εἰτυἀ65 σαϊῃοτοα ἴμογθ. [1 (18 15 [ῃς οτὶρίῃδὶ τεδάϊηρ, [86 
οχοϊατηδίίΐοῃ 5 ποῖ ρᾶτί οὗ με ἀδβογ ρίοῃ οὗ ἴῃς Ραίε (561 Ὀαΐ οὗ 
(86 ῥσδρδγδίίοηβ ἴογ ἰΐ, πα οοσῆθβ ἴοο ἰδίβ δἴζοσγ [86 σοτησηδηά οἵ 
αἰίδοῖκ 48 θθθῃ ρίνοῃ ἴῃ ν. ᾿ὅ, ϑιγα δ ν (Ὠ6 Θχρ δηδίίοῃ δέσαμδε 
ἐς ἀαγ οὐ γαληυεὰ ἐς αὐ παμά ἐπ {1:6 ναῖον οἵ ἀφοΐδΊ 0, ΠΟΤΛ65 ἴοο 

ἰδία, θθοδυϑα (86 ἀδ [85 δοίυ8}}ν θαρυῃ, ν. ἢ. ὁ ταϊρδς Ἵπιεπὰ 
ΌῪ ομδηρίηρ ἴΠ6 Ρυποζαδίίζοη δέσαδε ἐπε δαξε οὗ Υ αὐπυοῖι ἐς (ροΐπρ 

οπ) ἐπ ἱμ6 ναῖϊεγ, Ὀὰϊ [Βς6 οἶδιιδε ΒΕ ρβ τῆογε ὑῬσορΔΌ]Υ ἰο ἴμ6 εά- 
ἰϊον.--1δ. ΤΠ δσκηθθ9 845 βοϊἰοα οἡ [86 δΒοδῆο, ἐδ σω5 σπὰ ἐδ τιοον 
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λμαυε ργοιυη ἀαγᾷ αμὰ {Π|:6 Ξείαγς πανυο ιυμμάγαιυη {Πι6ὶ7 τλίπίμρ, ΠἸσδῖ. 

ΤὨΙ5 τα ῖκ65 ἴῃς Ὀδ[|6 τοσγε στυθβοσμθ. ὍΤδα 58π|6 οσβ σοὺ ἴῃ 

4.5, ψ ΏΘΓΘ αἶβο [ῃ6 [ο]οννίηρς βοπίθηοαϑ γα ἰουηα ΤΟσα ΟΥ [655 

{|ογὰ}]γ.--1θ6. Ανονα [86 ἀΐη οὗ ἴῃ6 Ὀαία βουημάς Ὑδῆνε ἢ 5 
[οστῖ}}]6 νοΐςς, σμά Υαλιυοὶ, γοῦνα ἤγοηι Ζίομ αμά ἐπωμάεῦς ὕγοηΣ 
Τεγμδαίονι. ΤὨΪ5 15 νεγδαϊέγι τὸ Ατὰ 1τΏ2. Ορ. ,2'2 ψβοτα Ὑδηπεῦ 
(δυπάετβ Ρεΐογτε Η]5 τσ ἀπῆν. Ηδς Ἡϊγλβο! ὗ ἄοεβ ποῖ Δρρϑᾶγ 

οὐ Βρῃϊ 85 ἰῃ Ζο. τ4.-: Ηδ ΟἿΪΥ υἱΐετβ Η5 [ογτὶ 0]6 Ἰυαρτηθηξ, σ΄. 
5. τη, ἴτοῃ Ζίοη ψἤογα Ης ἀνγο}]5 δηα ἴγοπι Βοσο Ηδ οἂπ 566 

(Π6 να5ὲ [σον ἱπ [86 νδ]]!}ον θεῖον. ὙΏΘΓΕ 18 ηο τϑαὶ σοηίγδαϊο- 

ἴοι Ρεύψδεῃ (ἢἷ8 δηά ν. ΖΡ, Α5 Ηδ ἐδυηάοτβ ἐλε λόανεης ἀπά {}ιε 
ἐαγίῃ φμαζο, ο΄. αἷδ, ἰῃ ἴοττοσ οἱ Ηΐβ8 αὐτῆι] τηδ]οϑίγ.--ἴθσο. Τ ες 
)γοϊφοίίο οὗ ]ϑγαεῖ. Τη τ 8 ἀντί] Ἰπαρτηδης [5γαοὶ ΜΠ] Ὀὲ 5δίε, 
αμά γαλιυοῖ! ἐ5 α γεΐμρε ἰο Ηἰς ῥεοῤίε αμά α εἰγοπρηοίά ἰο ἐξ 
]εγαοίίος. Οἵ. Ῥ8. τ45 4δ' 4γ' 41τ' 422, ΤὮδ ουϊοοπλα οὗ (86 οοη- 
ΒΙςοῖ ἰ5 580 οῦνϊουϑβ ἰῃδΐ ἰῃ6 ὙΓΠΓΟΙ ἄοοϑ ποῖ ἄσϑοσιθα ἱΐ, θυΐ 15γδοὶ᾿ς 

βδίου Ὠ6 πηυϑέὲ ΘΠ ρΡΑβἰθϑα 85 πιοϑὲ ἱτηροτίαπί, ο΄. 23. (Επεὶ. 252). 
17. Ὑδηπε ΗΠτηβοί βροᾶῖϑ ἀραίη, ῥσογηϊβίηρ δοίαϊηρ βδίει 

ἴο [ογαβαὶθπι. ὍὨΩ ἰγδηϑίἰοῃ ἔστοπι ν. ᾽ ἴο ν. 1 15 δυσγυρί, ποῖ ἱπ 
(δουρῆϊ Ἀπ ἴῃ ἔοππη, δηά (ἢ ἔαςϊ ἴῃαὲ ὙΔΆνεἢ σομηπηεηΐβ οα (ἢ 6 
ψοΓάβ οὗ {Π6 ῥσορβεῖ ἴῃ ν. δ 15 στε μλδσκαῦϊθ. Βαϊ 1 15 186 φαἱοτ᾽᾿5 
ΤΑΔΏΠΟΥ, ο΄. 25. ΑΘ σϑϑυϊ οἵ (815 ἀεἴδαϊ οὗ [86 ηδίϊοηβ δπὰ οἵ {μοῖγ 
οὐ ἀοἰΐνοσγαηςα ἴῃ [εἐνγ8 5λαϊΐ ξηοιυ, 50 Ηδ 5δγ5, ἐπα 1 απι Υ αἰευεὰ 
γοΟΏ Οοὐ, σ΄. Ἐ2. 3855 3,05 1: 53. 88. Βουπά ἴο γοιιν ὈΥ͂ (65 οὗ οἷοϑε τε- 
ἸΔῈ] Ομϑἢΐρ δηα ἀιυοϊϊρρ ἴῃ γουγ ταϊάϑι ον; Μγ ποῖγ τηομμέαϊη Ζίοη, 
ο΄. “57 453115, 85, ῥχοίεοιπρ γοῦ 88 ΠΟῪ 50 ἴοσ βνδὺ ἔτοσῃ 4}} δίίδοκϑ 
οὗ ([ὴ6 πδοῃβ. ἊΑ πῶ «]εγδαΐοηι σμαϊ δὲ α Ξξαποείμαγγ, ἱπινὶοΙ Δ 16, οἵ. 

ΟΡ. ᾿"ἷ7α4͵50 Νἅ. τ᾿ 15. ς)' Ζο. οὐ 143. ΤῊΪ5 πηϑᾶηϑ (ῃαΐ Ξἰγαμρεῦς, 
Θηθυλθ5, Ὀδυρθαγίδηβ, σμαἱ μοί ῥα55 ἰπγομρῆ ΜΩ͂ ΟῚ πιογέ, 85 ἰοῦ 
δά ἀοῃδ, 6. ρ. ἰῃ ς86 Β.6. 

9. Οη ῥγερδγδίίοῃβ ἴοσ ψὰσ 5εὰ ον ΠΥ, δερεέδονε Κγίερςαλεν- 
ΗΟ, ὈΡ. 1, 47.--ΕΟΥ ΤΡ οἠδ ςοά. τοδὰβ 1"}»1.--10. 2113, 15. 24. ΜΙ|. 

43: ἸΔΏΣ.--ΕΟΥ Ὁ π5 ἢ, ἃ ψοσγὰ “πὰ Αγαηγαὶς δι! ε5, ἀῃα οἰδεγυῖθς 

ἴουπα «οὨϊεΗῪ εἰἴδος ἰὴ Νοσίἢ-15γδο 5} ττϊθηρβ (Ἰ]υἀ. Ν. 8 : Κ. 
ΧΝΤΙ.. 28), οσ ἴῃ ἰαῖϊς δυΐϊδογβ᾽" (Ὁ τ.), (86 Ῥᾶγαδὶ!. ἴῃ 15. 2’ ΜΙ. 45 τοδὰϑ ἴῃς 

5.8] ΓΙΌΣ. τοῦτο Ἰηϊεηβῖνα ογτηδίίοη, 85 δὰΐ. οσ ποὰῃ ΟἿΪ δότε ἰπ 

ΟΤ., Ρυΐ υϑ08] ἰη ΝῊ. Τα νὉ. οὁσοὺβ βενεσαὶ (πλ65 ἰῃ ΟἽ.--11. ποῦ 
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Ἴ 22 πὴ ΓΝ ἐμήμεν ἰσαὰ ἀσιυη ΤῊΝ δεγοες, ΟΥ̓ αὐτυεῖ } “ΤΉ Ϊ5 οοτηε5 
50 ΔΟΓΌΟΡΕΥ (δὲ 1 σδΔῃ ΟἿΪΥ Ὀς ἐχρ] αἰ πθα 85 ἴῃς ρδϑβϑοηδῖς ἰηϊοσσυρίοη 
οὗ ἴῃς δυῖδοσ (οσ ἃ τεδοσ) ο ὑγαγεὰ ἴ8αὶ Ὑδασεὶ που]ὰ Ἰεδαὰ δἰ5 δῃ- 
δεῖϊο Βοβὶ ἄονσι ἰηἴο ἴῃ 6 ςοηβϊςοῖ. Βαὶ τ 15 ἢοΐ ΟἿἹΥ δΟσυρῖ Ὀυΐ ρχοσηδίυσε. 
ΤὨς δἰϊεπιρὶ ἴο οὈνϊδίε ἴδε δοσχυρίηθβ8 ΟΥ̓ ἰΓδηϑδίίηρ, ἐλόγε Υ᾽ αδιυε 
σλαμέγς, οΥ ἀΐσηιαγς, ἐδ. πεγοῦς] ((τεά., ατ., ϑοδο]Ζ, ἀεσγί νης ΓΙΠῚ ἔγοτλ 
γσπ σι ὦ Ὁ ἢλ 15 οὶ βυςοαββέυ! Ὀδοϑοβς ἰΐ 511]} ἰπιοσταρίβ ἴῃς δἀάτεβϑ. 
Μογζϑονεσ, ἯὯο 18 βϑρόκοη ἰοῦ ὉΤδὲ πδιϊοηϑὺ ὙΝῺΥ 15 ἴπε 55. υϑεα ἴποη ὃ 

(σε. τεβάβ 9}.). ΝΕΥ τὸ δπὰ ποῖ σὺ Μαγί, ϑῖεν., θα. σερασὰ ἴῃς 

δεηΐδπος 88 ἃ ρἷοβ8β. Βυῖ [85 ἀοεβ ηοΐ 5θϑῖὴ ᾿ἰ κεν 68Ρ. ἱπ νἱεν οἱ ὦ 
ΨΈΙΟΝ τεδαβ ὁ πρᾳὺς ἔστω μαχητής -ὶ Ὃ2. ΠΝ ΠΣ ΟΥὁἨ ΠΣ), Εογ ἴῃς 

ἱπη ΡΟ ΟΒ51016 ΠΣ) τὰ 8ῃου]ά, οὗ οουγβο, τεδα ΠΠ δηα {γ8}5]., σέ ἐδ εοιυαγάὰ 

δεσομα ἃ ᾿670} ΤΝᾺΝ ἴον Ἶ..55., (65. τπῖ͵ ὟὙδε 5ιτὶςΐ ρᾶΓγα]}]. ἰη ν. 19, ἐε 

ἐδ τυεα δι ηρ 5αγ, 1 σα»ἢα ἄέγο! ἴο ψὨϊςἢ 1 ψου]ὰ ἔοσσω ἴ86 Ὀαϊδησίηρ δηὰ 
σΟΠ ἰδ θηηρ Ποτ 5ΠἸςἢ, ΔΥΡΊ68 ἴοσ 115 οὐ ρί Πδ γ. ΟἿΪ]Υ νὰ βῃουϊὰ 
ΡῬΓΟΌΔΌΙΪΥ οοττεςξ οὔθ 2) ἴο Ὅ3ν. Ὅᾷβε νατϊδίοη ἰῃ ὦ, ἰσχύω ἴῃ ν. 19, 

μαχητής ΟΥ πολεμιστής ἴῃ ν. 11, ΓΩΔῪ ΡῬΕΓΏΔΡ5 Ξυρρεκί ἃ ἀἰβεγεηςε ἴῃ ἰῃς 
Ηδοῦ., θυῖ 1 ΤΩΔΥ 8130 ὃὈς ἀυς ἴο ἴῃ (τη 5] βίοσ᾽β ἰΔϑίθ.--- δ 51. ἰῃ "22 

ὙΑ5 ΟΥΡΊΏΔΙΥ "9 δηὰ Ὀεϊοηρβ τὐῖὰ {πὸ [ο]] ον ης.-ἸΊΦ Ὁ 15. οὗ υπκηοτση 

τηοδηΐηρ. ὙὨς Κγββ. οοη͵εοτυγεὰ ἀςοερδὶς γομγεεῖνες (ὦ ὦ Κ., 50 ΑΕ, 
Κι. Βυὶ ἴδεσε 18 ὴο εἰγιηοϊορίοδὶ 8515 ἔοσγ (15. ΤὨς ἰἄδα οὗ 853561)- 

Πρ ἐποπλβοῖνεβ 18 Ἐχργθβϑβθα ΟΥ̓ ἸΧ22,. 80 11 885 θδθη διηδηάδα ὉΥ 

γὐγ κασίεη, Μεθ Βομι, ἘΔϑὮϊ, οὐ ὈΥ 17), ἐοξ πεαῦ, (Ὦδ., οσ ΕΥ̓͂ 19}, 

{7. ν. ", ε. Βυῖῖ 5βῃουϊὰ Ὀε ηοςεά ἰδδῖ ν. 115 Ὧ45 βυςἢ ἃ οἶοβα ρ8ΤΔ]]. 

ἴῃ ν. 136 (Πδ1 [Π6Υ σςαπηοῖ Πᾶνε βἰοοα ἰορείμοσ ογ ρίαν, δηα οης οὗ [6 πὶ 

ταυβί Ὀ6 βεοοηάδιγ. Ν΄. 12" οοηϊδίη8 ἴδε Ὀεϊίοσ ἰεχῖ δηὰ 5οῖνεβ (6 ἀ1- 
οὐ1865 οοςαϑίομθα ΟΥ̓ ἸΦΨ ψὩΙΟἢ 15 ἀηκπονσι, ΕΥ̓ 1520] ΜὮΪΟἢ ἄοεβ8 ηοΐ 

δι ἰηΐο ἴῃ σου 51. δηα ὈΥ̓ πὸ πὶ ἢ ἰβ ποῖ ὀχρίδἰηςά, ἴοσ ν. 3" 15 ἴοο ἔδσ 
τοτιονδὰ δηά (ἢ6 ἡδίοηβ τυϑὲ ὃς ἰο]ἃ ψἤετε ἴο ὸ. ΒΒ βι65, ἰξ ν. 119 19 

οὐρά, ν. 115 15 ἴῃ 1 τσ ρἷδοα 85 186 οοτῃρ]επγοηΐ οὗ ν. 195,---Ο-Ἴ1 ογη, 
ἔτοπι 2200 ἰο (6 δπά οὗ ἴῃς νεῖβεὲ. (510 ογῃ, 3"302.---12, Οὗ δπὰ οἠβ 
ΗςΡ. 19. δα ὅ5 Βεΐοσα Ὁ"), αἷ5ϑο ἴδ ναγίδηϊ ἰὴ ν. 1.5. ΤῊΪ5 ἰ5 ἃ οοσ- 
τεςὶ ἰηἰεγργείδοη Βαϊ πεδρά ποὶ δὲ ρα οἵ ἴῃς οτίρ. ἰεχί.---13, 5) Ασ. 
"πἰπβαίμη, εἰἴμεν οἱοξὶδ οὐ ῥγωπέηρ- πῦζε. ὍὙΡ τααδῃβ ἀϑυδ!ν ἐλς (ργαΐη) 

μανγυεςί, Ὀαὶ 15. 184. 5 76. 8201} 15 ἴ8ε υἱκμέαρε, 80 8150 [5. 169, ῇοβε ρδγδ]]. 
76. 435 Βούγενεσ ἢ88 ὙἼ3. [5 τηοϑβὶ ᾿ἰΚοΪγ ἴδ τὲ Βᾶνε Βεσα ΟὨΪΥ οἠς 
οοιαρασίϑου οὗ ἱυπάρτηδηΐ, ἰδ6 νἱηίαρε (Ε].), ταῖδεν ἴδῃ ἵνο, τὴ τὰς 

αταΐη Βαγνεβί δῃὰ (86 νἱηίαρθ. [ΙἋἢ νἱον οὗ 15. 169 184. " 76. 839 1: 566 13 
ὉΠ ΟΘΕΒΑΣΥ ἴἰο σδηρο ὙἼΡ ἰο 2, (που χῇ δα οὔδηρε πουϊὰ 6 5ἰταρὶςθ. 
Ὁ) ἰβ 1ῃδη οὗ οουτβε ἴῃς ῥγμηίηρ- ηΐζε, αὐτιὰ 93 15 υϑεὰ οἵ ἴῃς τ ρεηΐϊηρ 
οὗ τῆς στβαρεβ.---νῷ, ΟἹ. 103, οὐ. Νὰ. 412, θὰ ϊ Ὀ12 15 αν Σ 1366 οὗ ἴδε ἰτεδ- 

ἰης ουἱ οὗ ἴμε στάρεβ δηὰ ᾿εϑία 68 ἴῃς [0]]. νοσὰ ὄἽχργεββ68 [[|13.----ὐῦῷῦῷ 15 

ἴαίκεη Ὁγ Ἐ, ΑΝ., ΕΝ., Ὅς. σάϑιῃηιν., ΒΌΒ. 85 ἱταν. οὐ τ γο ἀσιυη 
δυὶ ὦ πατεῖτε, ὦ τϑῖνϑι, Ὁ ᾿Δα 11 ἴῃ [86 βεηβε οὗ ἐγεσάίηρ. Απὰ (ἢ Ϊ5 15 
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τεαυϊγεὰ ὈΥ ἴῃς οοηίεχί. ἸΝΒΟΙΒΟΓ ΠΣ σ8Ὲ σθδὴ (0 ἐγεαὰ 15 ἀυὈ., ἀπα ζξ 
5 Ὀεϊίες ἰῃοτείοσε ἴο σοδαὰ σὶ Ος. 1551, ἘΙΟὮ 15 (ἢ6 υϑ0Δ] ἰόστὴ ἴον εδιϊς, 

ΩΓ. ε. ρ. 15. 633.---Ό 2 0 ὍΣ, ἐμ6 τυᾶ]ΐς ουεγῆσιυ, 85 ἴῃ 25. Βαϊ τδε 

ονεσβονίης οὗ (ῃς ναῖϑ 15 ἴῃ 5β' χη] ἔοσ οςεδϑίηρ δηὰ ῃοΐ ἴοσ Ὀεριπηΐϊης ἴο 

ῬΙεβ5 ἴ8ε στᾶρεβ. Ηδσσε (5 σδπηοῖ 6 τωεδηί. Ὧνε ταϊσῃξ ᾿ς τρυ 3 

᾿δη νεῖν, 41 ἐΜ6 υαὶς ἰο ουεγΠοισὶηρ 1 ΤὨΪ5 νουὰ εκ ἴῃ ἴπὸ σῖἢ {πε 

Ῥτεςβάϊης ἴγηνβ., ὦ ὑπερεκχεῖτε. ὙΏε ναίβ Ῥεζοσας δ]]ε 85 ἴδε τευ 

οὗ ἴῃς ἐτεδαΐϊησ. ὙΏδΩ ἴἢς πηοίδρῦοσ νουἹὰ δηα, 85 ἱπάςοςά 1ἴ 58ου]), 
ζ΄. 15. 638, Δῃ ὰ ὈΓΡῸ Π3Ὃ 2 νου]ὰ ρὶνε ἴδ6 τεδϑου, Ὀυ1 ἢο Ἰοηρεσ ἰῃ ἤἄσυγα- 

ἄνες ἰδηριδρα, ἔον (18 ὑσοοεξβ. Βυϊΐϊ ἴῃ 8 ροεῖϊς ρϑββασε 'κὸ τἰς τῇς 
δυῖδον νουϊὰ ἠοῖ Ρ885 80 ΔΌΓΟΡΕΥ ἔσοια ἴδε ρῥἱείυσε ἴο ἴδε ᾿ἰΐεσαὶ ρσο- 
5δὶς σεάϑοη δηᾷὰ ἰΐ 15 ἰβογεΐοσγε ᾿κοὶγ [ῃδὲ [με ἰοχὶ τεδα οτἱρίμδιγ, τ 

ὉΓΩΝ ΠΣ 2 Ὀ2Ρ 7, Ἔηερέν ἐδ υαίς | 70γ ἐπεὶ ουεγῇβοισίπρ ἐς ργεαί. ΤῊΣ 

νουὰ Ἂς 5]. Ἐ} Ρᾶγα]]. ψἱ τ τς ῥσεςθαάϊην. ΝΥ 5ῃουϊὰ Υδηπεῆ 9- 
Εἰγ ἴδε διδοῖ ἰο Η5 δρεηίβ ἢ-- - Ἐς οὔ βίο οὗ "2 ὙΦ 85 δῇ ἴὩ- 
(τυβίοη ἔτομι 2" (Μασ) 5. υη᾽υϑΈθ8}}16.---14. Ὀλ)νοΣ Ὀλοῖ, ὦ ἤχοι ἐξ- 

ἤχησαν, 7ετ., σομήμς ἐχαμάμὲ σμπὲ τῆ ὈΣΥΟΣ 05. ὙὨδ οποιμδίοροεξοε 

ψοσα- ΙΔ οὗ {μ6 ΗΘ Ό. σβδπηοῖ ὃς τορτοάυςεα ἴῃ ἘΠρ| 15}. ΤὮς Ὠυτ δὰ 

ΤΌΔΥ οὗ ἃ τοδὶ οσονα ἷ8 ἴῃ ἰϊ.- ον σἰγέεί ἀδοϊσίοι, ἃ ὦ Θ. 1ὶ πιῖρδς 

τεδῃ, ἐλγεσμὴηρ ἐποίγωρμεηὶ, ο΄. Ατὰ. 15, ἀηπὰ 5 50 ἌΚοη ΌΥ τδηγ, (]., 

Οτεά., Με. εἰ αἱ., ῇο οοπηοςῖ ἱξ τ] ν. 15, θυ στοηρῖγ. Ἐ οοποϊΞξίονἶς.---- 

Ν. τὲ ἰβ οὐχϊ τε ὈΥ͂ ἃ ὐμαθοσ οὗ ΟΚ. π158. δηὰ 60 Α14. ἩΒΕΙΒΟΣ ἰηϊδη οη- 
ΠΥ οσ ἄυς ἴο Βοπιοϊο(εἰδυϊου τὰ σδηηοί (61. ῬοΣΏΔΡ5 ντὲ βΒῃουϊὰ σεδὰ 
ΤῬΌΡΩ Ὅν 2 2. (ὦ ογῃ. ἴδε βεοοηά ΥΥΎΓΠ ΡΌ»2. 

ΤῊΕ ΨΟΝΘΌΕΕΚΕΌΙ, ἘΕΕΤΙΠΙΤΥ ΑΝῸ ῬΡΕΕΜΑΝΕΝΤ 

ΗΑΡΡΙΝῈΞ5 ΟΕ ἸΌΘΑΗ ΙΝ ΤῊΗΕ ΟΙΟΒΙΟῦΚ 
ΕὔΤΌΕΚΕ, 4153: (νοι. 4153). 

ΤῊ Ϊ5 ἰβ ἃ ΠΟῪ 56 σου ΠὮ ἃ πον ἱπτοἀυςοῃ 8η4 ἃ Π6Ὺ ἰδβοῖηθ. 
1 15 ποῖ 86 ἰπουρῃξ Ὀυΐ ἴΠ6 Ιδοκ οἱ οτὔρίῃ δ] ν ἴῃ 186 ἔοιπῃ δηά 
115 εἰἶοβα ςογσγεβροηάξηςβ ἴο [86 βαϊίοτ 5 ψόσκ (ἢδι 1645 ι.5 ἴο ἀϑϑῖρτι 
(8686 νϑῦββϑ 50 ἴο (86 οάἀϊίοσ. Ν᾽. ᾽ μαά ποί Ὀσουρῆξΐ υ ἴο ἃ 5815- 
[γὶῃρ σοποϊ ϑίοη. [5γαρ}᾽5 ἴαίε δζεσ {πΠ6 ᾿υπᾶάρτηοηὶ δὰ 58}}} ἰο δ 
ἀεϑοροα, 7οεῖ τΔΥ ἤάνα ἄοπα (Ὠϊ5, Ὀυϊΐ ποῖ ἰῃ [8 τϑηηοσ. [1 

Βα ψτοῖα ἃ ἀδβοσρίίοη οὗ ἴ86 1464] ἔυζυγα, ἃ5 15 ἢοΐ ὑ] Πκοῖγ, 1 

5. Ἰοβί. 

1. Αμἃ ἡ :1α]} σοι ἰο ῥα55 ἐμ ἰπαὶ ἀαγ δαὶ 
ΤΆδ "πμομγμαΐης «ἠοῖ ἀγοῤ σιυεεί τοΐρα, 

απὰ μ6 δὲ δὸς λα οι τυ! τὴὴϊὰ 
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Αμὰ αἱἷὶ ἐκ τοοίεγ-(οίγεες οἵ 7 μδαῖ 
«λαϊ ἥοιτο ιυἱἢ τυαίεν. 

Απὰ α «ῤγίηρ «δαὶ οοπα 7ογί ἢ 7γοηι {16 πομδε οὕ Υαδιοεῖ 
αμᾶ ωοίοεν ἐδ:6 να]δν οἵ δλεμένε. 

19. ΕγΥΡι “δα! δε α ἀετοϊαϊἑοη 
απά Ἑάρονε α ἀεεοίαζε είερῤῥέ, 

[ξοσς ἴδε νἱοίεπος ἄοης ἴο ἴπε Τυάδδης, 
Ὀεοδυβε {πεν 5ῃοὰ ἱπποςσδηῖ Ὀϊοοὰ ἰῃ ἰπεὶν ἸΔπὰ.] 

89. Βιὶ ὕμάσϊ, 5λαϊ δὲ 7ογευεν ἐμλπαδἠεά, 
απὰ 7ενδαΐενε 70, ρεπεέγαϊίοη εῤοη ρεπεγαϊίοη. 

8:. [Αηἀ] ν}}} ἀνεηρὸ {πεῖς ὈΪοοὰ (τ δίς ἢ} 1 πᾶνε ἠοῖ (γε) ἀνεηρεά]. 
Απμὰ γαδιυεΐ «μα δὲ ἀιυοϊέμρ ἐπ Ζίοη. 

Ὑνο 5055., (1) ᾿οηβίβιβ οἵ ἃ Βοχδπηδίοσ Ὁ ἃ Ῥεηϊαπιείοσ -Ἑ ἃ πορίδπιείοσ, {πῃ 6 
ἱησοάυςίουν ἰΐης ἀοες ποῖ Ὀεϊοης ἴὸ ἴδ Ξ'σορῆϊς βίγυςίασο. (2) οοηβίβίβ, οἱ ἰη 

ΒΕσΟΠΟ ΔΎ πηδίϊεσ, οὗ ἴνῸ Βεχαπλοίοσβ “ ἃ ἰΥΣαλοίεσ. ᾿ 

18. 15 |Παὶ ἄαγ, ἴῃς 1464] ἄτης οἱ Ὀ] βϑίηρ τ] Οἢ 15 ἴο ἕο ον ([μ 6 
ἡυαρτηρηΐ, {1:6 νιομμίαϊη5 δα} ἀγοῤ διυεεί ιυἷπα, απ 4:6 ἐδ) 5 ὁλμαϊ 
βοιυ (ἰϊ. ρο) εὐ δ ξ. ΔῈ οπἰδυβίαϑις ἀεβοσρίίοη οἱ (86 τηᾶτνεὶ- 

Ιουβ ἔτ 1 ν οὗ ἴῃς ἰαπὰ δπὰ [ἢ στεαΐὶ δρυημάδηςε οἵ 115 ῥχοάᾳςθ. 
(. ἰλ6 δι οῦ ἐχρσαββίοῃ α ἰαμά Ποιυὶπρ τυ εἶ ἀπά ποηεγ. ΤὨς 

ΡὮΓΆ568 δ. ἢυρεῦῦοὶς. ὍΘΕ ἐογΆ γ οἱ “5:35 15 τοί ἰο θα οοτηραγοά 
Μὴ (15 ταϊσασυϊουβ τυ Ἢ]}.6558 οὗ [86 τηρβϑίδηῖς ἄρα. ὙΤὨ6 5θη- 
ἴδηςα 15 ἀερθηάδηϊ ου Ασῃ. οἱ Αηά αἱ ἐμὲ εἰαημμεῖς, οὐ. τῆ, οὐ 
Τμάαλ δια] ἤσοιυ (ρεσθηη 4} γ) τὐΐλ τυαίεγ. ΟΥΑΙ (ἢ 656 ἴοσ- 
ΤΕΩ- ΟΠ Δ Πη6]5 γα 8116 ΟὨΪΥῪ ἀυτίηρ [86 ΣΑΪΩΥ βθάθο. 4{πώ, Ὁ δά- 
ἀϊοι ἴο [Π 656 5ἰγεδ 85, α δῤγίπρ 5μαϊ σον ζογι, οἱ οἵ ἰ}|6 Πομ56 οὗ 
Υγαΐαυεῖ; απὰ 5}α}} πτυαΐον ἐς ἩααγΎ οὐ 5. ξ ἔπε, οὐ οὔ {16 Ανςαεΐας. 
ΕΖ. 47.}2 δα δἰγοδαγ ργϑάϊοϊεά [ῃδἱ ἃ βίγθασα νου] ἰββιις ἴσοι [Π 6 
[ΘἸΏΡ]6 ἰονψαγὰ (6 δαϑὲ δηά [σουρῇ ἴῃς Κίάτοη ν]] ον, στα! }ν 

βοὴ ρσ ἴο ἃ ἰᾶσρε τνεσ, ἱπίο (6 Αγ ἢ δηά ἤηδ}}ν ἰηΐο [86 εδὰ 
568. Τ86 ὕδῃκβ δίοηρ [86 σίνεσ νου α 6 [εχ ]196ἀ ἀπα [86 νγαΐοσ οἵ 
τῃ6 Πελά 868 βιυνθοίεηοα ΌΥ (86 Τηϊγασυϊοιβ Ροΐθηου οὗ [Π15 11ΐ6- 
εἰνίηρ, βίγθαιη. [{ ψὰ5 ἃ Ὦορ6 (μὲ πιυβδὶ ἢανε ἔουμά ψεϊοοπια ἴῃ 
[86 Βοατί οὗ ἜνοΙΎ [ἐγυβδί γαῖ. ΤῊΒ ἰάθουγ ίοσ ἴΠ6 ψψαῖεσ ΞΌΡΡΙΥ 

οἱ [ῃ6 οἷν ψὰβ8 οπα ἰοηρ-ἀγανῃ-ουἱ βίσυρρία, δηα ὄνθὴ ἴπεη [ἢ 6 
ψαῖοσ 85 ποῖ ἴοο ρῥ]εη( α]. ΤὨΐβ νὶ]} μὲ ἀϊβθεγεπί ἴῃ [ῃ6 ροϊάδῃ 

ΟἹ, ἴδ εἰτυῖαν ἀοβου ρου ἰῃ Ηο. 2338. τ468, αἷ5σο ἴῃ ςοἰαβεῖίςαὶ αυϊμοιπ: Ἡεβίοῦ, ΠΤ ογὰς σᾶ 
Ῥαγς, τι3 ἢ., νετεΐ, Εείος. ἸΝ, τἰ ἥ., Οεονζ. 1, τ2ς, Ονίά, δΓείανε. 1. ται ]., δΙμενεῖμα ἴα ἰσοίὲξ, 

ἑαπ ωνεύρμα μπεοιαγὶς ἰδαη!, ΕἸαυασωε ὧς νυἱνίἀἐ εἰ α ον ἡέοε τηεϊϊα. 
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56, ΜΏεη ὙΔΏΘὮ Μ0}}} γον ἄν εὶ] ἰπ Ζίοη. ΤΒρθη ἱἰ ΜΠ] 6 1τὰ- 

ΡοΒβϑίθ]6 ἴογ [6 σουπίγυ ἰοννασά (δε 5. δηὰ Εἰ. οἵ Τεγυβαίεση ἴο ὃὈς 
ΟΥΥ δπὰ θδίτοη, δπά [86 Ηοῖὶγ ΟἿ ἐΐϑο!  πνιθουϊ αρυπάδηος οἵ 
ψναΐοσ. [1 γγὰϑ 8ῃ δησίοηξ μεϊϊοεξ [μαὲ νοπμάογίι! ογΌ Ὑ ταδγικοὰ 
186 ἀνε]! ηρ-Ρίαςς οὗ ἃ ἀεἰῖγ. Ουγ διίΐδοσγ ἰοοῖς (86 βρεςΐδὶ ἔοστηω 
οἱ (15 (δουρῇϊ ἔτοση ΕΖεκίεὶ. Βυΐ δ6 ΔΡΡΘδΓβ ἴο δανε τπιοαϊδοά ἱξ 
ἴῃ ΟἿ6 Ρϑγίουϊαγ, ἱΐ, ἃ5 5θοῖ8 ρσγοῦ Δ ὈΪ6, ἴῃς ΠΗ ααν οὐ διἐμὲνε 15 οοσ- 

ΓΕ ΪΥ Ἰἀοηδοα τ (μ6 Ἡααγ ἐς ϑαηξ. Ὑδεη ἰδδ σῖνεσ ψ}}}} ποῖ 
βον ἰονατγὰ ἰἢς Ε. ἰμἴο ἴῃς Πεοδά 568, 88 ἱπ ΕΖΕΙκΙ6Ι, Ὀὰὶ ἰοτνασὰ 186 

Ἦν. ἴηΐο ἴδε Μεοάϊϊογσαμοδη (Ὠσουρῇ [6 ΝΥ ΔΑΥ 658 ϑδης ψῃϊοἢ 15 16 
αἴγεςὶ τουῖε ἔγοσα [δγυβαίεπι ἰο δίῃ δπὰ Αϑῃκοίοη. Τμῖϑ ἰἀεη- 
ποδοῃ, ῃτβὲ βξυρρεβίεα Ὀγ ΝΥ 6.) 15 πγδάδ Ῥσοῦδῦϊα ποῖ ΟἿΪΥ ὉῪ ἴδῃς 
ΘΔ ΠΥ οἱ ἴῃ παπη65 θαΐ 430 γ΄ (86 ἴδςὶ {παΐ ἰῃ Ζο. 145 [86 δίτοξ τὰ 
βονγβ ὈοΙ᾿ ἰοναγὰ ἴῃς Ε,. δηά ἴμ6 ἾΝ., ἱπίο (86 ᾿ϑεδὰ 868 δῃὰ ἴδ6 

Μροαϊτοσσαηθδη σγαβρεοϊίνεϊγυ. ΖΕ. 14 ο ἰοἸ]ονγβ ἤετα ἰδ οῃ 
ΤΩΔΥ Ὦᾶνα οοιηδίηρά (ἢ6 σοποεροῃ οἱ ΕΖΕκΙοὶ τ {μδΐ οἱ [0. 4. 
ἦνε δὰ γϑᾶβοῃ ἴο θεϊϊονε (πὶ Ζο. 14 βῃονοα (ἢ6 ἱμβπθηςς οὗ Το. 4 

ἴη 186 Ἰοςδοη οὗ {πε πα] υἀρτηεηῖ.-- -ΤῊς ΝΥδαγν οὗ Θῃ πὶ Β85 
οἴζομ Ὀδθῃ οοπηροίοα ΜΠ} ἴ[86 Μεαάσι οὗ δ᾽ ῃἔ, Νὰ. 343 (α150 
δἰ οαἃ οἰτυρὶν δέοι, 705. δΔ' χ,ἷ Μὶ. 65), ψ ΒΙΓἢ 15 δἰτυδίοὰ ἴῃ ΜοδΡ 
Βεγοπά ἴδ Τογάδη δηἋ ἰοιτῃβ ἃ ρατγί οἵ ἰδ Ο δ᾽ οὐ ]οσγάδῃ υδ]]εγ. 
Βυΐ ποῖ ΟἿΪΥ {πὸ ἀεδίρπαίίζοη ᾿γαάν 185 ορροβθὰ ἴο (ῃϊ5 δυΐ «50 
[86 οοπϑιἀογαίίοη {παὶ (6 βίγεαπι νου Βαγὰϊγ Ὀ6 ἰδουρῆΐ οὗ 85 
ογοβϑίηρ [86 Ϊοσάδη. ἴΙ͂ῃ νἱεν οἱ {π656 ἀϊ βου 65 (6 ἰἀδηΒοα- 
[οι ἢ ἴπΠ6 ααγν οὗ [6 ΚΙάτοη, [Ὠγουρῃ Ὡς ἘΖΕΚΙΟΙ 5 Τῖνεσ 
βονοά, βοοπιοά ἴο σοπηπηθηά 1.56}. Βυϊ νιῆδὶ οουἹὰ ὈῈ [Πη6 τεαϑοῃ 

ἴοσ (8158 πιῇ ψΒἱοἢ 5 πουνῃογα οἶδα ρίνεη ἴο ἴῃ 6 Δ Δαγ οἱ ἰἢς ΚΙά- 

τοῦ [145 Ὀδδη 1Βουρῃῖ (Πδἰ (ῃῈ Πᾶπὶε 5ἰ βρη βοά δὴ γα δ δαγ Ρ6- 

οδυ56 δΔεδοίαβ, ἃ8 [ογοόσὴθ δα δἰ γεδαγ ποίεά, στοῦν ἰῃ ἀσυ 501. Βυὶ 
ψὮ1]ς [ἢ Ϊ5 15 ἀουρίεβ5 ἔσαθ, (ἢ6 παῖηα Μᾶεαάσιυ οὗ Αςαςίας δτρσιεβ 
δραϊηϑὲ 1 88 ἴπ6 τι] σοηποίδιίοη. Ε. Η. Ῥαδϊσμεσ, δίμαὶ, Ὁ. 39, 

οὐβοσνοὰ {δαὶ [86 σεγᾶΐ, οπα οὗ (6 τδην Κιπάβ οἵ δοβδοῖδϑβ, 15 “1658 

ἀοροηάοσηί οἡ τηοϊβίαγε [Π8ηῃ (Π6 Ρ4]πὶ, ἐπουρῇ σογίδι ΠΥ 115 δησϑί 
Βρδοΐηθη5 ἃσα ἰουπα πρᾶῦ βργίηρϑβ."--ἰϑ. [πὶ βῇδγρ Ἴοῃίγαβί ἴο 
Τυάδηβ νοπάοσίυ] {ογ ΠΥ Επγρί δά Ἑάοσω ψν1}}} θὲ ναϑῖθσ. Τὰθ 
ἀδτκ ἰδία οἵ [8686 σουπίγεβ σᾶ ΟἿΪΥ Ὀ6 τπηεη!οηδά 85 ἃ οἱ! ἰὸ 
μοϊχμίθη (86 φίοσυ οἱ ΓυἀΔ8᾽5 ἰαίεθ. Ἐργρί δηά Εάοχὰ ταιϑὶ Ὦδνὸ 
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Ῥεθη ἱποϊυάοά ἀπιοηρ [86 παίοπβ ἰῃ (Π6 ν8]16} οὗ Τομοϑμαρμαί. Βαυϊΐ 
Δἰπηοϑί ΔΩΥ Ροϑβίεχι!ς [εν νου] Ββηά δααδὰ ΠΟΥ ἴῃ [Π6 σοπίδιηρ!- 

οη οἱ Εάοτη δ σχυΐμη. Ἐργυρῖ τᾶὺ ἢᾶνα Ὀδθη 5ρθοίδ!]}ῦ τποπ ὕοηρα 

Ἀεοδῦδα ἴῃς ἀεβοϊδίίοη οἵ [Π6 υδυδ}ν 580 ψ6}} τναϊοσεα δηὰ ἱγγιραίοα 
σουπίγυ ὑσουρδΐξ ουξ (λ6 {1}} οπάογ οἱ 45 [ἐγ] γ. Βαῖ [ἴ 15 

αἰθϑο ροβϑίθ]α (δὶ (6 εἶαυβα σοηςογηίηρ Εργρί 5 ποῖ οτὶρίηδὶ. 
ΤὨς ρτγαπηπιδίϊοα] ἱποίαρδηςα οὗ ν. 138, νι ἰςἢ πχυϑί 6 τοιηθαϊδὰ ἴῃ 
ΔΗΩΥ͂ (456, ψοι]α ἔδνοισ (5. ὅγε πιῖρῃξ (δἰηκ οὗ ἃ τοδάοσ ψῇο 
δααεδα [ἢ οἶδιι56, ΞΔ Υ δἰϊεσ Ῥίοϊθσην 1,δρὶ δὰ ἱηναάοα Ῥα]δβίίης ἴῃ 
3208.0.--Α 5ρθοϊαὶ γθάϑοη ἴογ Εάοχη δ ἰαίβ 15 σίνβῃ. ῬὉδαί 1ἴ ἀοεβ 
ποῖ τοΐοσ ἴο (6 Εργρίϊδη8 4150 15 ̓ παϊοδίθα Ὀγ (ἢ6 ρῆγδαϑε ο; ἀσεοομη 
οἤ ἐλιδ νυἹοίομος ἄοηε ἰο ἴῃς Τυἀθ8η5 τ ἱοἢ ΣΟ 45 ΟΠ 6 ΒίΓΟΏΡΙΥ οἱ 

ΟΡ δαϊΐδῃ (ν. 1) ἴσοπλ ψῃοτα ἴμ6 δάϊίοσ υοίοα 4]50 ἴῃ ν. ἢ. Απὰ 
7υ5ὲ 8ἃ5 ἢ6 σοτηπηχοηίοά ἴδετε οἡ (6 ΟΡ δάϊδη ρὮΓΑβ6, 50 Ὃἷ5ο ἤεῖα 
ΌΥ δαάϊηρ δέσαμδε ἐμόν σΠοά ἵπποσομὶ δίοοά ἴη ἱμεὶν ἰαπμά. ΤῊΪ5 τὸ- 

ἴεΓ5 ἴο ς86 Β.6., τ΄. ΟΡ. "' ἘΖ. 3.5. ΤΠοῖγ ἰαμά ἴ5, οἵ οουγβο, (ἢ Ιαπά 
οἵ ἴῃ6 7. ἀδδη8, οἴ ΕΓΒ [1 ἰξ 1 Εργρί δπὰ Ἑάοχῃ δῃᾷ ἱηίογρτεῖ 
[86 εἰδιιϑε οἱ πηαβϑᾶσσγεβ οἱ [678 ἴῃ Εργρί δπὰ Ἑάοι οὗ ψΒΐοἢ 6 

δᾶνα πο ἔυγίμοσ Κπον]εάσο. Ὑηδί [86 ΚΙΠηρ ννὰ5 μοί ἀοηθ ἴῃ θδί]6 
15 Οἰθδσ ἴσοπὶ (86 ἴεῖτὴ ἐδον δηθά ἵπηοσομὶ δίοοά, ὙΪΟὮ ἱπιρ165 
ταυγάςσ. Ῥεγῆδρ5 ὃγ τημγάογίηρ ἰἤθηι βιοοά ἰῃ [86 οτῖρ. ἰοχί ἰηϑιθδά 
οὗ ἐπ ἐμεῖγ ἰαπά. ΝΊΒ (ἢ Ἰαβὲ οἰδυβα οὗ ν. ᾿ 1ῃ6 ἢγϑί οἵ ν. 3 15 
αἰοβεὶν οοηηεοίθα.---214. Απώὼ 1 εὐ ἀυεηρο ἐμεὶγ δίοοά (τυλῖο]) 1 
λμανο ποΐ (γοῦ αυεηρεά. ΤῊῺΪ5 τεδαϊηρ, μαϑβϑά οὐ (ὦ 95, ἰ5 ΦΈΡ 6 οσ ἴο 
413, Απά 1 υὴ] μοϊά ας ἱπηποοομέ (ἘΝ λ.) ἐλοῖν δίοοά τυλϊοῖ 1 μανε 

ποί Πεϊά α5 ἱπποζοηί. Τῆς πίον αἀἰά ποῖ (δἰηκ ἰμαὶ ἴῃς Εαογμϊίε5 
μά θεθῃ ϑ ἘΠ ΘΠ ΕΠΠῪ Ῥυηβῃοα ἴον ἐμπεὶγ Ὀσυΐδὶ Ὀομανίουγ ἰοναγά 
7υαδῃ δηὰ ὃς οὌχρεςοίδα τΒογεΐοσε (μοὶγ ρυηβῃσηθηΐ ἱπ (ἢ6 ΠΘΔΓ 

ἰαἴυτα. 1 ἰ5 ενϊἀθηΐ 1ῃδὶ ἃ βεηΐεποθ {κα [ἢ15 ἢ85 πο τϑᾶὶ]ὶ ρἷδςβ 
τοῦ νυν. " ἤ-. 1Ιι βἰοοά οτρίπα!ν ἀΐγεοιν δἴτεγ ν. ἣῬ' ΤΙ ἰβ8 ἃ ρασί 
οἱ ἃ ἀϊγεοί Βρεθςοῇ οἱ Ὑδῃνθἢ νὨΙΟἢ 15 ἰπἰτοάυςεα συ ΔΘ Η]Υ δηά υη- 

ἜΧΡΘοίθαΙΥ ἴῃ μα φαἰϊοτ᾽5 τπδηποῖ, οἱ. 2277 4,7. Ῥεσῆαρϑβ νν. Ὁ. 218 
ἃΓΕ 5{}} Ἰαΐεσγ δα ἀ] οη5.--20. Βμέ ὑμάαΐι, 5Παὶϊ δὲ ἱπλιαὀμοα Πογενεν, 

11ι. ἀτυοὶ, ἰῃ6 ΗςΌ. ἰάϊοπι ἰοῦ ἃ βου βῃϊηρ ΟἿ ΟΥ σουπίΓΥ, οἵ. 15. 

1329 7ς. τη 5 Ζςο. οὗ 125. Απά «]ογμδαίοηι Γ07 ρεμογαίΐοης απ ροη- 
ἐγαίἿοη5.---Δ1Ὁ. Απά Υαμληυοῖ, (σαὶ! δὲ) ἀιυοιϊπρ ἱπ Ζίομ, ο΄. “57 
4'΄. ὙΔΏνοἢ 5. δρίαΐηρ ργεβθηςα ἰ5 (ῃς αϑὶβ δηἀ φυδγαηῃΐθα οἱ 
7υα 45 ὨΔΡΡΙΏ655 δηα ρειτηδηδηΐ ΒΕ Ό ΓΙΥ. 



144 ΤΟΕΙ, 

160, ονψοὶ Φ καὶ ἐνισχύσει -α 17͵. ὅ8ῖον. ομ. ν. 160 895 “""σπεγδαππ "ἢ 

ἢοΐ κεπυΐηο, δυΐ ἰξ οδῃποῖ 6 δρασε. Βυ., ΖΑ ")., τοῖο, ὑΡ. 327 37. 

ταδὶ ἰδίῃ ἰδδὶ 7ο. 4.5 αυοίεα ἔγοστῃ Απι. 13, ποῖ νἱοδ υεγεα. Βυϊ ποῖς ἴδ 
αυοϊδοη ἔτοτα Απὶ. οἷ ἴῃ ν. 13,---17. 6043. 7 ογη. γ12. 4645. ΑΔ. Οχῃ. 
ἔτοσα 159 ἴο "στρ, ϑίεν. οἱ}. (5 δηὰ Ὀ55Ὁν.--19. Νον.Κ οἵα. ἰδς Ξεςοσά 

ΤΠ ἴῃ τς ἰηίετεβί οὗ Ὡς δἰγὶε. Ἀυ. οὔ. πη η "σὺ ὈΠΣΌ. Μασ, Νονν.Κ 
οσὰ. ἔσο Ὅν [Ὁ ὈΣΝ3. ΕῸΣ ὈΣἊΚΣ ταδὶ ὉΠ) ().--ὐῦῦῷ 980 Βετε δὰ 

7οα. 1:6 ἔοσ 5) ΒΙΟὮ βενοσδὶ οοαά. τεδὰ. ΤΏς Μίδϑοσα ποίεβ ἰ[ 15 οσίδορστδα- 

ΡὮΥ ἴῃ Ὀοιἢ ρἰδοςβ.---νν. 19. 29 ἃγα τηϊββίηρ ἴῃ 625. 1.6.--2ῶ7. κα Ὁ ΠΣ 
ὙΌΣ, απὰ 1 ιυὴϊ ἀδείαγε, ποϊά ας, ἱπποοεηξ ἐμεὶν δἰοοά (ιυπέςν) 1 ἤσυε πο 

ἀεοοϊαγεά, πεϊά ας, ἱπποσε, οὐ απὰ 1 οἱ ἱεαυε μπρεπέσκεά ἐδπεὶ δίοοα 

(λέον) 1 παυθ ποί ἰεἴὲ ὠπρωπὶεπμεὰ. ΤὨΪ5 15 ουὐἱάθη!νγ στοὺς. ΦΟΒΝ 
ἐκζητήσω, (60. ἐκδικήσω κα» Ὁ5}} ἕογ ἴῃς ἄτβι "γΣ, απὰ 1 τοὶ! αυεπξε ἐδεὲγ 

διοοά, 1 τοῖν! πο ἰδαυς ἐξ ὠπριεπίσκοῦ, σ΄. Θ. Βαϊ ἴδς ἰεηθος οἵ ἴδε ϑεοοπά 
ΥΩ ἄοοβ ποῖ ἔδνουσ (15. Ἐὸς ἰΐϊ νουἹὰ ὃς δ ὑσχορᾷῇ. ρέ., Ὡς ἰ5 ποῖ 
υκεά ἴῃ (86 οοηϊεχῖ, [ι ἰ5 Ὀεβὶ ἰο τοδὰ τ ΕἰςΒ., Υ ε., Μαγι "ὩΣ αἷϑὸ 

ἔοσς ἴ86 βεοοπὰ τ), 7 τὴῦῖίέε: αυόηρε ἐκεὶγ δἱοοά, ιυλίονκ 1 συνε ποέ (γεῖ) 
αυοηρεά. ΤὨς δυδάξδη σὔἴδησε ἢ (Π6 τϑὶ ρβεσβ. που ἱπαϊςδῖς ἴδε 5ες- 
ΟΠἸάΔΙῪ οδδζγαςοίοσς οὗ (ὃς οἶδυβς (Μασ, Ὁυ..), 18 1 ττεέσεὲ ποῖ ἴδς οὐξίοτβ 

ΤΩΔΏΠΟΥ. [1 δου ρπ δέϊζοσ νυ. 1"".- -Ἔπ., σάϑι., Ὀσ. Κὸ ν. ἘΚ 85 δὴ οδίῃ, 

δθυὶ (18 νουϊὰ ὈῊ τλοϑὶ υπυϑυδὶ. 
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1. 5Ό0Β]ΙΕΓΤΘ 

ΑΙΈΧΑΝΡΕΕΒ ἴδε Οτεδῖ, 6ο. 

ΑἸοχδηάονς δηηεσυ8, 9. 

ΑἸαπηοηϊ 65, 9, 31. 

Απθοοδυβ ἴῃς Οτοδῖ, 45. 

Απίοςδυβ ΕΡΊΡΒΔΠ65, 45. 

Ασδρίδηβ; 8εὲ6 Ναρδίθβῃβ. 

Αὐϑίοθυυβ 1, 9. 

Ατσίαχοσχοβ ΟἿδυ5, 45, 6ο, ὅτ. 

ΒΒΙΡΕ, Ὀτίάοστοοῦι, ΙΟ0. 

Ουττ; 566 ϑδοσιῆςθβ. 

ὉΑΥ οὗ ὙδΏνοὮ, ἱηιοτροϊδιίοηβ οἵ, 

50 ΄., ὅς, 86 }., 937.» 95.}.»ὄ 103 ἡ". 
Ὠιϑρεγβίοη, 45. 

ΕΡΟΜ, 1 7., ῥαξςεῖπι, 142 7. 

Ἐξυρὶ, 142 7. 
ἙἘΡδγσαΐμι, δοἰὰ οὗ, 21. 

ἜΛΒΤΙΝΟ, ὅὃζς. 

ΟΑΖΑ, 6ο. 

Οσερδὶ, 39. 

ΟἸἰἸοδά, 31, 45. 

Οτεεκβ, 54.},, όο, 131}. 

ἨΆΓΑΗ, 32, 45. 

ΤΕΒΟΒΒΑΡΕΑΤ, νΔ]]6Υ οὗ, 128. 

7Τεσυβαίεπι, ἀεβίισυςἤοη οὗ, ἰπ 586 

Β.Ο., 1ο, 26 )}},, 53, 55» 130. 
7οεϊ, ὑρσορβεῖ, 67 Δ 

7οε], Ὀοοῖς: φςοτηροβίτοη, 49 .-; 

ἀδίε, τό 7.; ἰηϊετργείδίοη, 62 ἥ.; 

ἰοχὶ, 68; τηδίτε, 68 7.; Ῥοβιὕοη ἴῃ 

ΟδΏΟΏ, 57. 
]Τοδη Ηγτοδηι5, 9. 

ΤΙΒΑΤΙΟΝ, 8:1, τού. 

1 Οευκίς, 7γ4 7., ρῥαδεῖρ!. 

ΑΝῸ 

ΙΝΘΕΧ 

ΝΑΜΈΞ. 

ΜΈΑΙ,ΟΣΕΕΞΕΙ͂ΝΟ, 8:1, τοῦ. 

Μουηΐ Ἐβξδυ, Μουηὶ δεῖς, 8, 2: ἢ, 

ΩΣ, 32. 

ΝΑΒΑΤΕΈΑΝΒ, 7, 9, 10, ΙΙ, 22, 23- 

Νερεῦ, 209, 31. 
Νοσίδβοσμοσ, σὲ, Σσσ, σἣδ ,. 

ΟΒΑΡΙΑΗ, Ρῥτορδεῖ, 13 ἤ. 

ΟΡδαάϊδῃ, Ὀοοκ: οοπιροβίιίοπ, σ 77. 

ἀδίθ, 6 ζΚ.; ἱπιεγργείδίίοη, τὸ 7.; 

Ρίαος ἴῃ Ἵοδηοῦ, 14 π.; ἰεχῖ, 15; 

ταδίσε, 6 7.; Θομηραείσοη 

76. 49, 33 7. 

ῬΕΝΤΕΟΟΒΊ, 123 "ἢ. 

Ῥεῖζα, 21, 22. 

Ῥμαηϊςοΐδη8, 54 7., όο ὕ,, 130 7. 

ῬΗΙΙβεπεβ, 31, 54 }., όο, 130 7. 

ἘΑΙΝ, στό δὶ 

ἘΕΘΕΡΒ, 45. 

ΘΑΟΒΙΞΊΟΕΒ, ]706}᾽}5 αἰαίυάε ἰο, ὃΣ 

1οό. 

ΘΔΙΏΔΙ 85, 9. 

δαρατγάα; 8566 ϑερβαζδά. 

ϑασορῃδίῃ, ϑασερίδ, 31}. 

ΘΟΙΔΠ, 21. 

Βερβαᾶσδά, 32, 45}. 
ΘΒΟΡΒΕΪΔΉ, 31. 

ΘΗ Ὦπι, να ]]εγ οὗ, 141}. 

δἰάοη, όο Κ᾿ 

ϑῖρΡϑγ, 46. 
ϑ]ανο-ταᾶς, κ4 7. 

ϑριγιὶ, Σ22 7. 

ΤΕΜΑΝ, 26. 

ΓὨτσοϑηϊηρ-βοοσ, ττό. 

Τγτςο, 6ο. 

ΨΊΒΙΟΝ, το. 

ΔΥΊΝΕ-ΡΕΕΘΒ5, τι. 

Δνιμα-ναῖ, ττό. 



ΤΙο 
[ηἰογηδίίοηα! ΟποαΪ (ΟΟΠΙΠΙΘηΐΔΓΥ 

ΝΟΙΌΟΜῈΘ ΝΟΥ ἘΒΑΌΥ 

ΝυπιῦοΓϑ. ἘΒγ ἴδε ον. Ο. Βύσβαάναν σβαυν, Ὁ.Ὁ).., Ῥγοΐεβϑογ οὗ Ηεῦγεν, 

Μαδηββε]ὰ (ζοϊϊεσε, Οχίοτσά. 

“Μοβὶ ΒΙ0]ς τεδάεσβ βανὲ ἴδε ἱπυργεββδίοη [δαὶ “Νυτηθογβ᾽ 8 4 αὐ] 
Ῥοοϊκ οἿἱΪγ τε ϊονεὰ Ὁγ 1π6 ὈΣ]Π δηοΥ οὗ ἴἢ6 Βαϊδαπὶ σμαρίεσβ δηαὰ ϑοπὶς 
βηδίςδοβ οὗ οἷά Ηεῦγεν βοηββ, Ὀυΐ, 85 Ῥσοῖ. σαν βῆον"β ἢ Δατηῖϊγδ Ὁ ]ς 
51}}} δηὰ ἰηβίψδι, 18 Ὠἰβίογςαὶ δηα γοϊϊσίουβ να]ὰς ἰ5 ποῖ (Παὶ ψΒΐςοἢ 1165 
οὐ ἴῃς βιυγίδοθ. σοί. σαν 8 (ΟΠ ΠΔΓΥ 15 αἰβίϊησιυ ϑηοα ΌὉΥ δης 
βου  δηα βδηϊυ οὗ Ἰυαστηδηῖ; ἰΐ 15 1 ΡΟ5510]6 ἴο οοτητηθηὰ ἰξ ἴοο 
ΜΆΓΊ]γ." ---δαἠμγάαγν Κευΐειυ (Ἰ,ΟΠμαΟὨ). 

στόν ὅνο. Φ3.οὁ μεί. 

οι 6ΓΟΠΟΠΊΥ. Β. τῃς Ἐεν. 5. Κ. Ῥβινεβ, Ὁ.Ὁ., Π.11τ|., Ἐσρίαβ 
Ῥτοΐεβϑοσ οὗ Ηδῦσεν, δὰ (δηοη οἵ (γίϑὶ σῃυτγοῦ, Οχίοτγα. 

“Τὸ 15 ἃ ρίεδϑισγο ἰο 56εὲ6 δἱ ᾿ἰδαϑὶ 8 σεδ}ὶν οτὶτἰςα] ΟἹα Ταεβίδτηεης οοπι- 
ΤΩΘὨΪΔΓΥ ἴῃ ΕὨ ΡΠ 5} ἸΡΟῚ ἃ ρογίίοῃ οὗ (Ὡς Ῥοηϊδίθις, πὰ Ὄβρϑοΐϑ!]ν 
Ο;6 οὗ 5100} τηοτϊϊ. μι 1 Βηα ΘυροτῖοΟσ ἴο ΔΩΥ ΟἴΠΕΙ (ΟΙΏΤ ΘηΪΔΤΥ ἰπ 
ΔΥ ἰδηρυᾶχε ρου δυο σοηοτηγ.᾽" 

Ῥτοΐεβθθοσς Ε 1,.. ΟὕΈΤΙ5, οὗ Υ]6Ὲ {[Πηϊνεγϑιῖν. 

στόν ὅνο. Φ,.οὁ ηεΐ. 

λυᾶάσοβϑ. Βγυ Εεν. Οξοβοξ ἔοοσ Μοοβε, Ὁ.Ὁ., 1.1,.}., Ῥτοίδεβοσ οἵ 
ὙΠΘΟΪοΩΥ ἴῃ Ηδγναγὰ {Ππ᾿ἰνογϑι τυ. 

“Φ“ΤΒς ποῦκ ἰ8 ἀοὴης ἴῃ δὴ δτηϑρῇοσε οὗ ϑβοῃοίδσΥ ἱπίοσγεϑὶ δηὰ ἰη' 
αἰδεγεηος ἰο ἀορτηδῖϊσηι δηα ΤΟὨ ΤΟΝΟΓΒΥ, ΙΓ 15 δὶ ἰεδϑὶ σε γεϑῃϊης. 
ἐν. 1 || 8 ποῦ Ϊς ἰηϊτοαυςίίοη ἰο ἴῃ 6 τηογαὶ ἔοσοθϑ, 1 θα8 δηᾶ ἰηθιυθηςο5 
ἰδὲ Τςοπίτο!]εά ἴδς ρμεγίοα οὗ ἴῃς ἤυάρεβ, δηαὰ ἃ τποάσὶ] οἵ τἱδαΐ ἃ 
ἰϑίοτγίοδὶ οοσασηθηΐδσυ, τ] ἃ ῥγαςίςδ]ὶ ἐπα ἴῃ νἱενν, ϑῃου]α Ὀε.᾽ 

--Τῆε Ἱπάερεπάεη. 
στόν ὅνο. Φ,.οὁ πεΐ. 

Το ΒοΟΟΙΞβ οἱ ϑδπμιοῖ. ΒΥ εν. ΗΈΝΕΥ ῬΒΕΒΕΒΝΕΡ ΘΜΙΤΉ, Ὁ.Ὁ)., 

Ῥτοΐεβϑοσ οὗ ΟἹὰ Ταεβίδπιοηϊ 11ογδίυσε δηὰ Ἠϊϑίοτυ οὗ Κε σίου, Μοδάνι)ς, Ρα. 

“Ῥχοΐεβϑοσ ϑυαὶ ἢ 5 (οχηχηεηΐδγν Μ}}}} ἴοσ βϑόσὴθ {ἰπ|ὸ 6 ἰπς 5ἰδηάασγὴ 
ψΟΣΚ οἡ ϑ8πλιεὶ, ἀηὰ γα ὨρΑΓΕΪΥ σοηρσταίυϊαϊς Ὠἰπὶ ΟἹ βο ο ΑΥΪ ποτ 
80 δι ΠΓ}} Δοσοι } 5864."--Τῆς Αἰμεηῶιηι. 

: Οτονῃ ὅνο. Φ1.οοὁ "οή, 



ΤΗΕ [ΝΤΕΕΒΝΑΤΊΙΟΝΑΙ, (Γ(ΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ 

ΝΟΙΌΜΕΘ ΝΟΥ͂ ΒἘΕΑΌΥ 

Το Βοοῖ οἱ Ρ54.π|8. ΒΥ ΟΠΑΒΣΕΒ Απὐούβτυβ Βριοοβ, Ὁ.Ὦ., 

Ὠ.1μ1τ|., Οτδάυδῖς Ῥτοΐεβθοσ οὗ ΤὨδοϊοκίςαὶ Ἐπογοϊορβοαϊδ δπὰ ϑυγαθοος, 
ὕπίου ΤΒοοϊοσίςδὶ ϑουλίηασυ, εν Ὑοτκ, δὰ ΕΜΙΤΕ ΟΒΑΟΘΕ Βμιοοβ, Β.Ὁ. 

“ΓΟ γί βιϊδη 9 πο δυβΐρ 566 8 ἤοτα ἴο ἢᾶνε σεδοῆεα ἴῃς Εἰρμαβὶ ἰενεῖ γεῖ 
διϊδἰηεα ἰπῃ βίυαν οὗ ἴῃς Ὀοοῖὶς ψὨΪΟὮ ἴῃ τε σίου ἱπιροτίδηος 5οϊδηά 5 Ὡεχὲ 
ἴο ἴῃε σοβρεῖβ. Ηβ ψογὶκ Ὁροῃ ἰΐ 8 ποῖ ᾿ἴκεὶν ἴο θῈ ἐχος]εὰ ἴῃ ΐ 
ὈοΙἢ ταδϑϑῖνε δηὰ τϊηυΐϊε, ὈῪ ΔΩΥ νοϊυπις οὗ (ἢ [πη γηΔίοηδ) ϑοσίεβ, ἴο 
ὙὮΙΟΣ ἐξ Ὀεϊοηκβ."-- -Τὴο Ομηοοῖ. 

ἃ Νοϊυπιοβ. σον ὅνο. Ῥχίος, Φ1.0ο0 ὁδοὶ πεᾷ 

Ῥγογνογῦβ. ΒΥ 16 δον. ΟΒΑΎΨΤΟΒΟ Η. Του, Ὠ.Ὁ., 11,.Ὁ., Ῥτοΐοβδϑοσ οὗ 

Ἡδεῦτεν ἱπ Ηδγνασζὰ [Πηἱνογϑιγ. 

“ΤΉ5 νο]υπης 85 ἴῃ6 58π|Ὲ Ἑσδμαγαςίογίςἰἰοβ οἵ ᾿βοτουσῆηθ88 δηὰ ρδϑῖπς- 
(αἸἰκίηρ᾽ βοβοϊαυϑ!ρ 85 ἴπ6 ὑσγεοεάϊης ἰβϑβυεβ οὗ πὸ βεγίεβ. [ἡ ἴδς Ἵτ.δὶ 
ἰγεδίπιεηΐ οἵ ἰῃς ἰοχί, ἰπ ποῖϊΐησ ἴῃς ναγίουβ τεδαϊΐϊηρβ δπὰ ἴδε ἴογοε οὗ 
1Πε νοσάβ ἴῃ {πε οτὶρίπδὶ Ηδῦτγεν, ἱξ ἰΙεανεβ ποι μίης ἴο Ὀς ἀδϑίγεά. 

στον ϑὅνο. 9Φ3.οὁ πεΐ. 

Απιοβ δηἀ4 οβοδ. Βν πιιαμ Ἀλυτευ ΗΆΒΡΕΒ, ΡἈ.Ὁ., 1.1,}.., 
ἰαῖς Ῥτγοΐδβϑθοσ οὗ ϑευ τὶς ̓ υδηρσυάρεβ δηὰ 1 ἰϊογαΐυγε δηὰ Ῥγεβίάεπὶ οὗ ἴδε 
Ὀπίνογδιν οὗ ΓὉΒίςαρο. 

“Ἧς δδ5 βοηῃς, νἱ]ῆ οπαγδοίογβιῖς πιϊηυΐδη 658, ποῖ ΟἿΪΥ ἰηΐο (ἢ ς δηδὶ γϑὶβ 
δηὰ αἀἰϊδειιδϑίοη οὗ Ἔἐδοῖ ροϊηϊ, οημ ἀσδνογίης ἰῇ ἜνεσΥ οᾶϑε ἴο ὈῊ (Βογουχῆὶν 
ἐχῃδυβίϊνα, Ὀὰΐ 4150 ἰηΐο (ες Ὠἰβίοτυ οὗ Ὄχερεϑὶβ δῃπὰ ἀἰβοιββίοη. Νοίδιίησ 
δῖ 4}} νου οὗ οοηϑίἀογαϊίοη ἢ85 Ὀεθῃ ραϑβϑοὰ ὈὉγ. ὙΤ8ε οοηβοηύεηος ἰ5 
18αἱ ψὮδη ομς σΑΓοΐΌ ἢ βιυάἶθ5 νἢδὶ π85 Ὀδθ Ὀγουῖ ἰορεῖμεσ ἴῃ τὰ: 
νοϊυπιθ, Εἰ ΠΕΓ ὉΡΟῚ βοπια ρᾶϑϑαϑὲ οὗ ἴδε ἵἴτο ργορδεῖβ ἱγεδῖεά, οὐ Ὡροῖ 
ΒοΙὴ6 αυεϑίίοη οἱ στ τἰς] οὐ δηϊὶαυδγίδη ἱπιροσίδηςσε πῃ (Π6 ἰηἰγοα ποιοῦ 
Ρογίίοῃ οἵ ἴπε νοϊυτηθ, ομθ ἔδεϊβ (δὶ ἢ6 [88 οὐθίδϊηθα δὴ δαάδαυδιοὶν 
ἐχδδυβίνε νἱενν οὗ ἴ8ε 5υδ]εςῖ."--ΑτΟΑ Ἱμίεγίον. 

στον ὅνο. 3.00 πεὶ 

Εϑίδον. ΒΥ Ι,. Β. ῬατΟΝ, ΡΒ.ὮὉ., Ῥχοΐεβδβοσ οἵ Ηδεῦτον, Ηδσίίοσγαά 

ἸΤΒοοϊοσίςοδὶ ϑευαϊηατγ. 

ΤΉ Ϊ5 βοβοϊδγὶν δηὰ οτἰ ἶσα] σΟΥΤ ΘὨΓΔΥΥ οἡ ἴῃς Βοοῖς οἱ Ἐϑίδοῦ ργοϑοηῖβ 
π {01} [Π6 τεπηδυκδῦϊε δα αϊτοπβ ἴο ἴῃς Μαβϑοσγειίς ἰεχὶ δηὰ ἴῃς νδγία- 
Εἴοη5 ἰῃ ἴμε ναγίου 8 νογβϑίοπμβϑ Ὀερίηπίηρς ἱἢ τ[ῃς Ο,ωτοοῖκ ἰγαηβ)διίοη δπὰ 
οοπίϊηυΐϊης [Πτουρσῇ [πε Ννυϊσαῖς ἀπ Ῥεϑῃϊτο ἀοτῃ ἰο ἴδε Ταϊτιιὰ δηὰ 
Ταγρυπι8. ὙΏΠοϑε γα ποῖ χίνεη ἰῃ ἔ1}} ἴῃ δ.Ὺ οἵας ᾿οπΊγ ΘὨΪΔΤΥ, γεὶ 
[ΠΟΥ γε νογὺ ἱτπηρογίδηϊ Ὀοιἢ ἴον ἴδ Ηἰδίογυ οἱ ἴῃς ἰεσχὶ δηὰ {πὸ ΒἸϑἰοΥγ 
οὗ τῆς ἐχερεβῖβ. 

Οτονη ὅνο. Φ2.Ὡς πεί 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΧΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἌΙΤΙΓΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΑΥ͂ 

ΝΟΓΌΜΕΒΘ ΝΟΥ ἘΕΒΑΡΌΥ 

ἘοΪοβἰδϑίοϑ. ΒΥ ΟΕΟΒΟΕ Α. ΒΑΒΤΟΝ, ῬΗ.Ὦ., Ῥτοΐεβϑοσς οὗ Β:] οὶ] 

ΙἸϊογαΐασε, Βγγη Μίαν (ο]]ερο, Ῥᾶ. 

“ι ἰ5 ἃ τε οΐ ἴο πὰ 84 ςοϊῃηπηθηϊδίοσ οἡ Ἐσοϊεβϑίδϑῖεβ ψῆὸ ἰ8 ποῖ δη- 
ἀεδνοτγίης ἴο ἀεξεηὰ βοῖὴς πον ἴβθοσγ. ΤᾺΪ8 νοϊυχηο, ἰπ ἴῃς Ιηἰοτηδίϊοπδὶ 
ΟοΣΩ τ ὨἴΔΓΤΥ 56. 68, ἔγεδῖβ ἴῃς Ὀοοΐκ ἴῃ ἃ βοβοϊδγιν δηὰ βδεηϑι0 16 ἔδϑῃίοῃ, 
γος ἴἢ6 οΟΠοΟ]υἰοηϑ οὗ ΘΑΥ ΠΟΥ βο οΪδτβ ἰορεΐμοσ ἢ τς δας Πογ᾽ 8 
οὕνῃ, δηὰ ῥγονϊ αἴης (Π.8 8}} (ἢς ἱηΐογττηδιίίοη [πδΐ δὴν 5ἰπάδηΐ πεεαβ.᾽ 

--ΤῊς Οοηργεραῤἑομπαϊςει. 
Οἴόνῃ ὅνο. Φ2.25 πεί. 

δί. Μαίπονν. Βν ιμε αν. πιούσεβυ ΓΟ. Αἰσεν, Μ.Α., Ἐεϊον 
οὗ Εχεῖεσ (ο]]οσε, Οχίοσά. 

“Α8 ἃ τηϊοσοβοορὶς δηα ργδςίοδ!ν ἐχμαυβενε συν δηὰ ἰϊοτἱζεὰ 5ἰδῖ6- 
τηθηΐ οὗ (ῃ6 ῬΓΟΌΔΌΪΕ ΟΥ Ροβϑὶ]ε ϑοιισοαβ οὗ ἴη6 ϑυπορίϊς οβροὶβ δηὰ 
οὗ {πεῖν το δίίοηβ, οὔα ἴο δηοίμοσ, 18 ποσὶ 85 τοί ὈδΘῃ βυγραββεα. 
1 ἀουδὲ ἱξ ἴὶ μ845 Ὀεεὴ βεαυδὶεὰ. Απὰ πε δυῖῃου ἰβ ηοΐ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ᾿ηεδῃ8 
Ἰδςκίηρ ἴῃ ϑρίγὶϊ8] ἰησίραι.". --ἁἘΚὰὲ Μειϊποάίςι Κευίΐειυ (ἈΝ ΑΒ ν}}16). 

στον ὅνο. Φ3.οὁὸ μεί. 

δ (. Μεγ. ΒΥ ἴἰε ον. Ε. Ρ. σου, Ὠ.Ώ., βοτηεϊέπης Ῥτγοΐζεβϑοσ οὗ Νὸνν 

αβίδιηεης Εχοροϑίβ, Ρ. Ε᾿. Ὀἰνῖη τ Θοδοοὶ, ΡΒ] Δα εΙΡΒΐδ. 

“ΤΈς ψ οἷς πα ῖκο-ρ 15 ἰμδὶ οὗ ἃ ἰπογσουῆϊγ ΒεΙρίυ!, ἰηϑσίσυςενε οτἰς 4] 
βίυαγν οὗ (ῃς ᾿Μοτά, βυγραβϑίηρ δηγίμΐηρ οὐ ἴῃς Κίπὰ ὄνεγ δἰίετηρίεα ἰη 
16 Ἐπα 58} ἰαῆσυᾶσε, δπὰ ἴο βἰυάθηϊβ ἃπα οἰοσαγίηθη Κηονιης (86 
ῬΓΌΡΕΙ 86 οὗ ἃ ΠΟΙΏΣΩΘΗΪΔΤΥ ἰΐ Ὑ7}}} ρὑσγονθ δὴ ἱῃναίυδο)ςε δἰ ὰ.᾽" 

--Τὴῆς 1 πὐἤπεέγαη Οπμαγίεν]γ. 

γον ὅϑνο. Φ2.5ο η"εΐ. 

ϑί. [λ|κα. ΒΥ ἴδε Ἐπδν. ΑΥΡΒΕΡ ΡΣΌΜΜΕΒ, Ὠ.Ὁ)., βογηεῖ πη Μαδϑῖεσ οὗ 

δηΐϊνεγβιν ΟΟ]]εσε, ὨυγῃΔΠ,. 

“Ὗε ἃγὲ ρ]εδβεὰ σἱ ἴῃς τδογουρῆπεββ δηαὰ 50] ἘΠ ΠΠΕς ϑοσύγαοῦ οὗ τῆς 
ἰπ(εγργείδίοῃϑ. . .. ΠῚ ΒΕΕΙῚΒ ἴο υ8 {πὲ ἴῃς Ὀγενδι ηρ σμαγδοίεγίβεϊς οὗ 
186 ῬοοΪκ 8 ξοτῃ ΠΟ. 56 286, ἰογδεα ΌΥ Ἰεαγηϊηρ δηὰ ἀϑ μα 

“Π7ε Ἡ ναί απὰ ῬνεΞεδγίεν. 
στον ὅνο. Φ1.οὁ πεῖ. 

ἈΟΠΙΔΠ8. Βν [δε Βεν. παιαμ ϑάνθαυ, Ὠ.Ὁ., 11..Ὁ., 1λὰγ Μαγματεὶ 
Ῥτοΐεβϑοσς οἵ Ὠἰνίηΐϊϊν, αηὰ ΄αποη οὗ (γι Ουσοι, Οχίοσγα, δπὰ ἴῃς Ἐδν. 

Α. Ο. ἤξαρσαμ, Μ.., Ὁ.}., Ῥχγίῃηςραὶ οὗ Κίηρβ ( ]ερε, ᾿οπμάοη. 

“γε ἀὁ ποὶ Ποϑβίϊαϊε ἴο οοτητηθηα [ἢ 5 85 ἴῃς Ὀεβῖ οοτητη πί ΣΎ οὐ ἘοΙηδη8 
γεῖ τιτἰτοη ἴῃ ΕΠΡΠ 150. Τὸ Μ{]1 ἀο πιο ἰο Ρορυϊαγίζε [15 δαγηίγδῦ]ς 
δηἀ τηυςἢ πδεαδά 5εγῖθβ, ΌΥ 5βονίης [Πδι ᾿ξ ἰβ ροβϑί]ε ἴο Ὅς οτος δ] δηὰ 
ΒΟ ΠΟΪΑΣΙΥ δηὰ δἱ ἴη6 βᾶπὶὲ {ἰπ|ὲ ἀδνοιυΐ δηα βρίσγιυδὶ, δηα ᾿η 16} 10 ]6 ἴο 
ὈΪαΐη ΒΙ:Ό]6 τεδάεγβ.᾽"--Ζὴς ΟἸμγο διαμάατγά. 

τον ὅνο. Φ1.9ο "εέ 



ΤῊ ἱντεανατιόναι, ΟΚιτιοαι, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΝΟΙΜΕΘ ΝΟΥ͂ ἘΕΑΡῪΥ 

ΕρΠοδίδηβ δη (ὑὐοϑϑ: 85. Βγ ιμς εν. Τ. Κ᾿ Αββοτσ, Ὁ. Ὁ). 
Ὠ.1Δι|., ἰοσ πιο ὶν Ῥτοΐεβθοσ οὗ Β᾿Ὀ] οὶ ατεεῖὶς, πον οὗ Ηδεῦτεν, ΤΥ Ὑ ΟΟ]- 
ἰεσε, Ὠυ ἴῃ. 

“Απ δὺϊε δηὰ ἱπάερεηάσδηϊ ρίοςε οὗ τι γροα, δηἀ οο [δὲ ἤοης οὗ υ.5 5 
δῇἴοτά ἴο Ὀε ἱδους. ]ύ ἰ5 ἴῃ6 νοΥκ οὗ ἃ τη Ο [838 τηδάς ἈΪπιϑε]έ 
τηδϑβῖοσ οὗ [Π15 ἵπεηθ. Η 8 Ἄὀχερεῖςδὶ ρεγοερίοη5 ἃγὸ Κϑοη, δὰ νὰ δὲ 
ΕΒΡΘΟΪΔΠΥ σταΐοξ] ἔογ ἢΪ5 βίγσγοηρ ἀδίβθῃβε οὗ ἴῃς ἰπίερτι δηα δροβίοϊ ον 
οὗ με56 ἵνο σγεδΐ τηοηυτηεη(8 οὗ Ῥαυ]ης ἰοδοδίην."--Τῆς Ἐχροςίον. 

Οτόνῃ ὅνο. 982.ζο πεξ. 

ῬΕΠρρίδη5 δηά Ῥἢ ]6ΠΊΟΠ. 8. Βεν. Μάκνιν Β. νυνσεντ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥτοΐεβϑοσ οἱ Β]1ςδὶ 1ἱϊοσαίυγε ἴῃ Τὐπίοῃ ΤὨθοϊορίςδὶ ϑοιλίπασυ, Νεν Ὑοτκ. 

Ῥτοΐεβϑοσ ποεῖ 5 ΟΟσηπηθη συ ΔρρΕΔΥβ ἴο πε ἢοΐ 1658 δατη ταῦ ϊε ἴον 
118 ΠΠἸΕΓΑΓΥ τοὶ [Πδη ἔοσ 115 ϑο ΒΟ] υβὮρ δηὰ 115 οἰθᾶσ δηα Ἂἰβοσὶ πλὶδ πη 
ἀἰδεουιδβίοῃϑβ οὗ ἴδε σοηΐεη5 οὗ [656 ἘΡ]53ι165."---Ὁγζ. ΟἜΈΟΒΟΣ Ρ. ΕἸΒΗΕΒ. 

Οτόνῃ ὅνο. Φλ.οο πεέ. 

δί. Ῥοίοσγ δηά ϑί. }πι4άθ. Βγ τὲ Βεν. σβλησεβ Βιοο, Π.Ὁ., 
βοιηθεπης Εορὶ8β Ῥχσοΐεββοσ οὗ Ἐς οβϑαϑῆςδὶ ΗϑίΟΥΥ ἴῃ ἴῃς ἵὐηίνεγβιιν, 
Νεν Ὑοτκ. 

“Τῆς σἀγοῖι] ἀπὰ ᾿βογου δῆ πιυάοπιὶ ψ}}} πὰ Πόγε ἃ ναβὲ διποιυηὶ οὗ ἰῃ- 
ζοττηδίίοη τηοϑῖ μερέμϊ ἴο ᾿ΐπι ἴῃ ὨΪ5 βι 4168 δηα γτέϑεαγοθθβ. ὅδε ἱπίοι- 
Πδίομδὶ Οτ οὶ (οσηπηθηΐδγυ, ἴο Ψ ΙΟ; ἰς Ὀαϊοηρβ, νν}}} Ῥσονε 4 στεδὶ 
Ὀοοη ἴο βίμἀεηῖβ δηὰ γηϊηϊβίεσβ," --τἼλο Οαπαάδέαη Οοηρτνεραϊομπαϊοι. 

στον ἅνγο. Φ2.ςο με. 

Οσηοϑίβ. Β. (δε Βεν. ἸΟῊΝ 5ΕΊΝΝΕΒ, Ὁ.Ὁ., Ρείποῖραὶ απὰ Ῥτοΐεεβοσ οἵ 
ΟἹά Τεβίδπιοηϊ Τδηρυᾶρε δηὰ [Γμϊεγδίαγε, (ο]]εσε οὗ Ῥγοβγίοσίδη ΟΒυτγοῖὶ 
οὗ Επρ]δηά, (διλδγίασε, Επρίαπὰ. 

“Ἑχδοὶ βοῃοϊδυβῃϊρ, ἃ βοϊδηἶθς ἰθροσ οἵ παληὰ, δηὰ τ τονόγεῆςο οἵ 
8ἃ Ὀε]ίενογ ἴῃ Ὀἰνίης τενοϊδίίοη σου πα ἴο σεηάοσ Ῥσϊηςὶραὶ ϑκίηπος 
8Δη 1468] σοτησηθπίδίοσ οὐ ἴπ6 Βοοκ οὗ Οδθηδβϑίβυ ΤῊΘ ψοσΚ Ὀαΐοτα υ8 
0111 πα ΘΒ ΠΟΠΘΡΪΥ ἰδία 118 ρΙαςος ἴῃ ἴῃς νοῦν ἔγοηϊ γδὴκ οὗ τιοάδγῃ ΟἹά 
Τεβίαπιδηϊ σοτητδηϊασίεβ. ὲ οδὴ ανγαγὰ ἰΐ ἤὸ Βῖσῆοσ ῥὑτγαῖθα ἴῆδη ἴὸ 
ΒΔΥ ἴδ ἰξ ἡδδαὰ ποῖ ϑβῃγίηϊς ἔγοπι σοπηρατγίϑοη ἢ τυ βαΐὶ [859 Εἰ Ποτίο 
Ὀεδη Μαοὴε ῥγίποερς ἴῃ τῇς 8β6γίεβ ἴο ψῆϊς ἢ ἰξ Ὀαϊοπρμ5--- Ὠτγίνοτ᾽ 5 Ποὺ- 
[εσοηουην .᾿᾿΄-- ον. 1. Α. ΒΕΓΒΙΕ, Ὠ.})., ἰὰ 7Τ.5 ἘχροΞξίίονγν ΤΊριξ. 

Οτονῃ ὅνο, Φ3.0ὁ παὶ 



ΤΗΞ ΪἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΓΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

Το ΒοΟΚΒ οἱ ΟΠδγοηίο[68. ΒΥ ἴδε ον. ΕΡΜΜΑΒΡ 1,.. Οὔ ΤΊ, 
ῬΒ.Ώ., Ώ.Ώ., Ῥχοίεβθος οὗ Ηδεῦτεν, Υδ]ς ὕὐηϊνεγοιγ, δηὰ Ἐδν. ΑΣΒΣΕΣΤ Α. 
ΜΑΞΕΝ, ΡΒ.Ὦ. 

“ΤΒΕ ΟΟΙΏΠΙΘΏΪΔΤΥ ἀεβοσνεβ τηϑιϊπιοα ὑγαΐβε, δπὰ Μ}}} θ6 ἰουηά οὗ 
δχίσεπηθ νϑὶυς ΌΥ 811 ὙΠΟ ἃγα ἰπίεγεϑίεα ἴῃ [8 ἰαῖς οοηϑίϊυςηϊ οὗ ἴῃς 
Οδποη, τὶς ἢ Ῥοββθβϑβϑοβ 350 τις ἰηϊεγεϑὶ δ᾽ ἐς ἔτοπῃ ἴπ ᾿ἰΐογαγυ δηὰ 
τῆς τεϊϊ σίου βιἰδη-ροὶπί. Ὅγ. Ουγιῖβ 858 ΒυρὈ] 1 α ἴῃς ἘΠ ς 1 158- 5 ρα κίησ 
βίυαςηϊ οὗ (Ὡς ΟἹὰ Τεβίδιηςπὶ τὶ ῥτεςΐίβεὶγ ἴῃς σοσκ δὲ τεαυϊτοα.᾽" 

“εν. 7. Α. ΘΕΙΒΙΕ, ὮὨ.}., ἰῃὰ Τὰς Ἐχροσίίονυ Τύέμιδς. 

Οτόπτ ὅνο. 93.0οο με (Ροκίδρε δα Ἰο ἢ 8]) 

Εἰγϑί (οί ηίΠἰΑΠ8. ΒΥ ἴδς Ει. κεν. ΑΒΟΞΙΒΑΙ ΒΟΒΕΒΊΞΟΝ, Ὠ.Ὁ., 
11,.Ὁ., Βίββορ οἱ Ἐχεῖεσ, δηὰ ἰἢς Ἂν. ΑἸΕΒΕΡ ΡιυῦΜΜΕΣ, ΜΑ., Ὁ.Ὁ., 
ἰαῖα Μαβίοσ οὗ {Ππἰνεσϑὶ ιν ΟΟ]] χε, Ὀυγθδπι. 

“Βεβῖ ες [ἢ σου] ΠΙΔΓΥ, ἩὨΪσἢ σοηϑίζυϊεβ 186 Ὀυκ οὗ ἴδ νοϊυτης, 
ἰηἰγοάυςίοσγ ἀἰβϑεσίδ ὕοη5 ἃζγε ἱποϊ θὰ οἡ (οσίηιῃ, ου ἴπε δυϊμεπες! 
ΟΥΙ Οοσηιμίδηϑ, οἡ 118 οσςαβίοῃ δηὰ ρα, ὑἷδος δηὰ ἀδίἊ, ἀοςσίσιηδὶ 
ςοηϊδηϊ, ἙΠμδγδοίεσίβες βὲν]ς δηὰ ἰδησυδρε, ἰεχίβ δηὰ Οἱ] οσταρηγ. ΤῊς 
νοϊυπις ἕο! ]ονγ8 ἃρ ἴδ ΕΙΘὮ βἰδηάδτσα βεῖ ἔοσ ἐξ ἴῃ 115 ὑγεάδοθββοσβ." 

--74ὲ Ορκέμερξ. 

τόν ὅνο. Φ1.οὁ »"“ζ. 





Τῇ [πἰοΓπαίοπαϊ 

ΤΠΟΟΙοσίοδ! [10 ΓαΓΥ 

ΕὈΠΙΤΟΙΒ’ ΡΕΕΕΑΓΟΕ 

ΗΕΟΙΟΟΟΥ 845 πιδάς ρτεαῖ δηὰ σὰρι ἃ δανδῃοαβ 

ἴῃ τεοεηΐ γϑᾶσβ. Ναὸν [ἴη68 οἱ ἰηνεβιϊραϊίζοη ἢᾶνα 

Ὀδδω ΟΡδηδα υρ, ἰγεβῇ ρῶς Ὧδ5 Ὀδαθὴ οἂϑὲ ὕὑροη 

ΤΩΔΏΥ δυ)εοίβ οὗ ἴΠ6 ἀδεαραβί ἱπίοσαοϑί, δηὰ [ἢ 6 Ὠϊϑίογίοαδὶ 

τοοῖῃοα ἢ845 Ὀδθ δρρ δά σι] ἢ ̓ προγίδηϊ γοϑυ]ῖ5. ΤῊϊ5 

[85 Ὀσγερασγεα ἴῃ6 ΨΑΥ͂ ἴοσ ἃ Γ[ἰΌΓΑΤΥ οἱ ΤὨθοϊορίοαδὶ 

ϑοίδησο, δηα δ45 ογοαϊοα ἰἢ6 ἀστιηδηά ἴοσ 11. [{ [458 αἷἰϑο 

τοδᾶθ ἰΐ δὶ οὔσοα ορρογΐίπαῃα ἂπὰ ρσδοίοδῦθ ΠΟῪ ἴο 56- 

ουγα ἴδ βογνίοεβ οἱ βρεοία] δδίβ ἴῃ ἴῃς αἰβεγαηῖ ἀσραγί- 

τηδηῖβ οἱ ΤΠΕΟΪΟΡΎ, δῃηὰ ἴο δϑβϑοοίαίε [6 πὶ ἴῃ δὴ δηΐοσ- 

ὈΓΪΒ6 ψῃΐϊοῦ ψΨ0Ι] ἰυγηϊθἢ ἃ σεοοσγὰ οὗ ΤὨροϊορὶοαῖ 

ΠΟΥ ὕρ ἴο ἀδῖΐα. 

ΤΗϊ5 ΠΙΌΓΑΓΥ 5 ἀδοίσηεα ἴο σονοσ ἴπ6 ψΏο]6 δΒεϊὰ οἵ 

ΟΠ γβίίδη Τ Ὠδοϊορυ. Ἐδοῦ νοϊυτηα 15 ἴο Ὀ6 οομῃρϊεῖς 

ἴῃ 1156 }{, τ 116, δ ἴἢὴ6 δδᾶπι6 {{πη6, 1 νν 1 }} ἰοσγ ρατί οἱ ἃ 

σΔΥΓΘΙΥ Ρ]αηπθα ννο]6. Οπα οἱ ἴδε ΕαϊτΟΥΒ 15 ἴο ῥΓγόο- 

Ῥᾶγε ἃ νοΐυπια οὗ ΤὨεοϊορίοαὶ Ἐπογοϊορϑάϊα νοῦ ψ1]} 

σῖνε τὴς ΒἰβίοΥΥ ἂδπὰ Ἰ:ζεγαΐυγε οὗ δδοῦ ἀδραγίπιθηϊ, ἃ 

Μ6]1 45 οἱ Τ᾽ ΘΟΪΟΡΎ 85 ἃ ὑῇοΪΘβ. 



ΤῊΣ [ΪΝΤΕΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΚΑΚΥ 

Τῆς ΓΠΙΌΓΑΓΥ ἰ5 ἱπίθηάθα ἴο ἰογπὶ ἃ 5617165 οἱ Τοχῦ 

ΒοοΚϑ ίοσ διυάδθηΐβ οἱ ΤἼὨΘΟΙΟΡΎΥ. 

Τῆς Αὐυἰϊῇογϑ, ᾿μοσαίοσο, αἱπὶ δὲ σοῃοΐίβοπθϑϑ Δηα οοζὼ- 

Ρδοΐηθ85 οἱ βίδίειηθεηῖ, Αἱ [6 βαῖηδ {1πη6, ἸΠΘΥ ἢᾶγνα ἴῃ 

νίαν {Ππδΐ ἰᾶαγρα δῃηὰ ἱπογεδβίηρ οἰδββ οἱ δια ἀδηΐβ, 'ῃ οἴ Γ 

αἀεραγίπιοηΐβ οὗ ἱπαυΐγγΥ, νο ἀσϑῖσγα ἴο ἤανα ἃ ϑυβίοιηδεϊ 

δΔηα ἱποσγουρῇ δχροβιΐοη οἱ Τ μβεοϊορίοαδὶ ϑδοίθδησθ. Ταοῆ- 

ὨΪΟΔΪ τηδίζοσϑ ψν1}} (Πεσγαίοσα Ὀ6 [ἄσονγῃ Ἰηΐο ἴἢ6 ἴοτιῃ οὗ 

ποῖδ5, δηα ἴΠδ ἰοχί νν.1}}] Ὀ6 πηδᾶδ 85 γοδαάδὺϊα δηᾶ αἰίσγαοῖ- 

ἵνα ἃ5 ροβϑβίθὶς. 

ΤΏς ΓΙΊΌΓΑΓΥ 15 ἰηϊοσγηδίίοηαδὶ δπα Ἰηϊοσοοηζαβϑίοηδὶ. 1 

Μ]1 Ὀ6 οοπαμποίεα ἱἰπ ἃ οδίμοϊϊς βρίσιῖ, δπὰ ἴῃ ἰδ6 

Ἰηίογαϑῖβ οἱ Τ ὨΘΟΪΟΡῪ 85 ἃ βοΐθποα. 

[15 δἴτῃ Ψ1}} Ὀ6 ἴο ρῖνα [11] δηὰ ᾿πραγίϊαὶ βἰαιθπιθηῖβ 

Ὀοζἢ οἱ ἴδ τϑϑυ]ῖ5 οὗ Τ᾽ βεοϊορίοδὶ ϑοίθηοα δηὰ οἱ "δ 6 

αυαϑίίοηβ ψνϊοἢ ἀγα 511} δὲ ἰβϑυθ ἴῃ ῃ6 ἀϊβογεηῖ 

αἀεραγίπηδηίβ. 

Το Αὐΐδοῦβ ψ}1}} 6 βομοίαγβ οἱ γεσορ η]Ζαα σγορυϊδίϊοι 

ἴῃ [6 ϑανϑσδὶ Ὀγαπμοῦαβ οὗ βίυ αν δϑϑείρῃηβα ἴο ἴῃθπι.. ΤΟΥ 

Ψ011 Ὀ6 δβϑοοίϊδίεα νυ τἢ οδοῦ οἵπεσ δπὰ στ ἴῃς Βαϊ οτβ 

ἴη 1π6 εἴοτί ἴο Ῥσγονίἀδβ ἃ βεῦῖεβ οἱ νοϊυπηθ8 ἣν ΠΙΟἢ ΤΑΥ͂ 

Δἀδαυδίο!υ γαργεβεηῖ [ῃ6 ργεβεηΐῖ σοπαϊίΐοη οἱ ἱηνεϑ:- 

ϑαίΐζοη, δηὰ ᾿παϊοαΐα [ἢ 6 ΑΥ ἴοσ ἰυσίΠ Γ ὈΓΟΡΤΕ85. 

ΟΗΔΛΕΙΕΘ Α. ΒΕΙΘΘΒ 

ΘΤΕΝΑΕΊ Ὁ. Ε΄ ΘΑΙΜΟΝΡΌ 



ΤῊΕ ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, Γ[ΠἸΒΒΑΕΥ 

ΑΚΕΑΝΟΕΜΕΝΊΤΊ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΘ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟᾺΚΘ 

ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ. ΕἘΝΟΥΟΙΟΡΑΣΌΙΑ. ΒΚ (ΓΗΑΛΚΙῈ5 Α. ΒΕΙσσβ, Ὠ.Ώ., 
Ὠ.1κτι., Ῥγοίαϑθϑθοσ. οὗ ὙΠθοϊορίοαὶ Επογοϊορθθάϊα δπὰ ϑγιρο]οβ, ἴ᾽ηΐοη 
ὙΠεδοΪοσίοαὶ ϑοιαμαῖυ, Νεν Υοτς. 

ΑΝ ΙΝΤΒΟΌΧΟΟΤΙΟΝ Τό ΤΗΕ ΚἸΤΕΒΑΤΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕ Οἱιὧῦ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ5. Ε. Ὀκινεᾷ, Ὁ.Ὁ., Ὁ.1π||, ερίας ῬτγοίεἊββϑοσ οἱ ΗθΌγον 
δοὰ (δηοῦ οὗ (σίςὶ σμυτοι, Οχίοτσά. [Κευϊεά απα Ξηπέαγρεά απ ο». 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕὟΓΡ ΤΗΕ Οἱιῦ ΤΕΒταΑΜῈνΝτ. 

[Αὠλοὸν ἰο δὲ αππομηεεά ἰαίον. 

ΟΙἷὺ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΠΙΒΤΟΗΥ. Βν ΗΈΝΒΥ ῬΕΕΒΕΒΝΕΡ ΘΜΙΗ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥτοΐεβϑθοσ οὗ ΟἹὰ Τοβίδμιοηϊ τοταΐυτο, Μοδάν)]ς, Ρὰ. [Νσοιυ Κεαάγ. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗῪ ΠΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΤΗῈΕ Οἱιἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ 
ΕΒΑΝΟΙΒ ΒΒΟΥΝ, Ὠ.Ὁ., 11,Ὁ., Ὁ.1π|., Ῥχαϑίάθης δηὰ Ῥσοΐθϑθο οἵ 
Ἡδεῦτεν, ὕπίοη ΤΒοοϊορίοδὶ ϑειαιΐίμασγ, Νὰνν ὙοΥκ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ Οἱῦὺ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγάα. Β. ΘΑΥΙΌΒΟΝ, Ω.Ὁ., 
1,1,.}., ϑοτησίίσηθ Ῥχοΐζεβϑβοσ οὗ Ηδῦγον, Νεν (ο]]ερο, ΕΠ Πθυγρῃ. 

Νουν Ἀεαάν. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΓἸΤΕΒΑΤΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ ον. ΤΑμῈ9α ΜΟΡΡΑΤΊ, Β.Ὁ., Μιηΐβίεσ Τ]η1|ὸὰ τες Οδυτο, 
Βτουρῖν Εσγγυ, ϑοοι δηα, ΓΝ σιν Ἀεαὰν. 

ΟΑΝΟΝ ΑΝ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ Οάβρακ ΕΕΈΝΕ 
ΟΚΕΈΟΟΒΥ, Ὁ.Ὁ., 1.1,..}., Ῥτοίεθβοσ οὗ Νὲν Τεβίαμηεης Εχερεβὶβ ἴῃ [Πα 
(πίνουϑιυ οὗ 1,εἱρσὶς. [σιν Αεαών. 

ΤΗΕ ΙΙΡΕ ΟΕ ΟΗΗ͂ΙΞΒΤ. ΒΥ ΝΊΠΠΙΑΜ ΘΑΝΡΑΥ, Ὠ.Ὁ., 11,.Ὁ., 1,8 γ 
Μαγρασγεῖ Ῥσγοΐεβϑοσ οἱ Ὠἱνίηγ δηᾶ Ταπου οὗ (γίϑὶ ΟΒυγοῖ, Οχίοτγά, 

Α ΗΠΙΒΤΟΗΥ ΟΓΡΓ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟόΟϑΤόοιΙο Αὐαξ. Βγ 
Ακτηῦκ Ὁ. ΜΟΟΙΡΕΕΚΊ, Ὁ.}0., Ῥτοΐαβϑοσ οὗ (Ββυγο Ηἰβίοτγ, πίοη Τῆδο- 
Ἰοσίοαὶ ϑειιίηδσυ, Νεὲν Υοσϊ. [νοι Δεαάν. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗΥ ΗΙΒΤΟΗ͂Υ ΟΡ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ 

ΕΚΑΝΚ (, ΡΟΚΤΕΚ, Ὁ.Ὁ., Ῥχοίββϑβοσ οἱ ΒΙὈ]οαὶ Τ ἸδοΪΟΡΎ, Υαὶς ἰ]ηἰνετγϑὶῖγυ, 
Νεν κλνοη, (ομη. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ. ΟΕΟΕΟΕ Β. ὅΤΕΨΝΕΝΒ, 
Ὦ.., βοπιείϊπης Ῥσοίεββοσ οὗ ϑυϑίαπδιίς ΤΉ ΘΟΙΟΡΥ, δὶς ἰὐηϊνετγοῖιγ, Νὰ 
Ηδνθῃ, (ουῃ. [σιν Κεαάγ. 

ΒΙΒΕΙΟΑΙ. ΑΒΟΗΕΕΟΙιΟΟαΥ. Βγ6. Βύσηαναν ΟμαΑὺ, ἢ. Ὁ., Ῥγοΐδϑϑοσ 
οὗ Ηδοῦτεν, Μδηβπεϊα ζοϊϊερε, Οχίοτσα. 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΗΟΚΙΟ ΟΗΥΗΟΗ. ΒΚ) ΕΟΒΕΚΤΊ ΒΑΙΝΥ, Ὁ.Ὁ., 
1,1,,0., βοπιεῖϊτης Ῥυΐηςοὶραὶ οὗ Νενν (οἸ]ερς, ἙαϊηυΣρὮ. [σιν Κεαάγ. 

ὙΗΕ ΙΑΤΙΝ ΟΗυΒΟΗ ΕΒΟΜ ΟΒΕΘΟΟΒῪ ΤΗΕ ΟΒΡΕΑΤ ΤΟ ΤΗΕ 
ὄουνοι! ΟΕ ΤΗΕΝΤ. [Αἰμπον ἰο δε σπποιποδα ἰαίεν. 



ΤΗΝ ΪἹΝΤΕΚΞΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, ΓΙΒΕΑΕΥ͂ 

ΤΗΕ ΟΒΕΕΚ ΑΝΌ ΕΑΒΤΕΡΝ ΟΗυΗ ΗΕ. Βν Ὗ.. ἘΞ Ανρσενεξυ, Ὁ... 
Ῥυϊηςοΐραὶ οὗ [πἀερεηάςηϊ (οΙ]]εχο, Μαποβοβῖεσς. [Ν οι Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΒΕΕΟΒΜΑΤΙΟΝ. ΒΥ Τ. Μ. Ισνύβαυ, ἢ).Ὁ., Ῥσίης! αὶ οἱ ἰδς ηϊιεὰ 
Ετοα (ο]]εχο, Οἰδϑρον,. [2 υοἱἷς. Νόοιῦ Κεαάγ. 

ΟΗΠΜΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΙΑΤΙΝ ΟΟυΝΤΗΙΕΒ ΘΙΝΟΕ ΤΗηξ ὀόουνόιι ΟΕ 
ὙΒΕΝΤ. ΒΥ ΡΑΌΙ, ΘΑΒΑΤΙΞΒ, Ὠ.12{ἰς, Ὁτοπιο, Εγδησα. 

ΘΥΜδΟΙΙΟΒ. Βν ΟΗΛΒΙΕῈΒ Α. Βνιοοβ, Ὁ.Ὁ., Ὁ .1μπ|, Ῥτγοΐδεθοε οἵ 
ὙΠΕΘΕΙΕΙ ἙἘπογοϊορεβοαΐδ δηὰ ϑυτθο ]οβ, πίοη ὙΠοοϊοσίςδὶ ϑειιΐπδιυ, 

εν Ὗοῦ 

ΜΙΒΤΟΗῪ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ. Βυν 6. Ρ. ΕἸΞΗΕΣ;, Ὁ.Ὁ., 
11,.Ὁ., βοιμοίίης Ῥτγοΐεεβος οὗ Ἐροϊοβίδϑιςαὶ Ηϊἰβίοσγ, Ὗαὶς τὐηϊνοσβιυ, 
Νεν δλνεη, (οηῃ. ἰΚουΐξεὰ απᾶ Ἐπκπίαογρεὰ Ἑάέδίον. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΙΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΘ. Βγ Α. Ν. 6. ΑΥΣεν, Ὁ.Ὁ., ϑοσηςετις 
Ῥτοίεεβοσ οὗ Εκοϊϑίδβιςδὶ Η]ϑίογγ, Ῥγοϊεβδίδηι Ερίβϑοοραὶ Ὀινὶηἰν ϑεΒοοὶ, 
Οδαιϊογίάχε, Μα55. [οιυ Κεαάγ. 

ΡΗΙΟΒΟΡΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝ. ΒΥ ΟΕΟΒΟΕ ΟΑιάμψαυ, Ὁ.}., Μιηδβίες 
οὗ ὕηϊτοὰ Ετος ΟΒυγοῖ, Οδδιὶς ϑοοιδηά. 

ὙΜΗΕΉΙΒΤΟΒΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΑΙΟΝΘ. ΒΥ ΟΕΟΒΟΣ Ε΄. ΜΟΟΒΕ, Ὁ.Ὁ., 1,., 
Ρτοίεβϑοσ ἱῃ Ηδσγνασγά ἴΠη᾿ἱνογϑὶῖυ. 

ΑΡΟΙΟΘΕΤΙΟΘ. ΒΥ Α. Β. Βκῦςε, Ὁ.Ὦ., βοπιεϊίπιες Ῥσοίεβεογ οὗ Νὲν 
Τοεκίδιηεηϊ Εχερεβὶ5, Ετες Ουσοῦ (Ο]]εζε, ΟἸδθρον. 

[Κουϊτεά απ Ἐπίαγγεά Κα δον. 

ΤΗΕ ΟΜΒΗΙΒ5ΤΙΑΝ ὈΟΟΤΒΙΝΕΟΕοΟῦ. Βν πιαμ Ν. ΟἼΑΕΚΕ, Ὁ. Ὦ., 
Ῥγοΐοβϑογ οὗ ϑγβίεπηδῖίς Τ᾽ ΘΟΪΟΩΥ, Ηδι]Ἕοη ὙΠοο]ορίςαὶ δεπιίηαγγυ. 

ΙΝ οιυ Ἀκαάν. 

ΤὙΗΕΌΟΟΤΒΙΝΕΟΕΜΑΝ. Βγ Δ ΠΠΠΑΜ Ῥ. ῬΑΤΕΒΒΟΝ, Ὠ.Ὦ., Ῥτοΐεεςος 
οὗ Ὀϊνϊηἰῖγ, {ηἰνουβι οὗ ΕΠ ΡΌΓΡΗ. 

ὙΗΕ ΌΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΟΗΗ͂ΙΒΤ. ΒΥ Η. ΒΕ. ΜΑΟΚΊΙΝΤΟΞΗ, ἢ. Ὁ., Ῥγοΐεσϑοσς 

οἱ ϑγβιεμμδιίς ΤὨοοΐοσυ, Νεν (ο]]ερε, ἙάϊηαΣὮ. 

ΤΗΕ ΟΠΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΒΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βγ ΟΕξοβοε Β. 51:- 

ΨΕΝ5, ὮὨ.Ώ., βοτμοίίπις Ῥγοΐδϑοσ οἵ ϑγπίοειηδαιίς Ὑμεοΐοσυ, δὶς ἵν γϑιγ. 
[νοιυ Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΌΟΘΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΕΙΡΕ. ΒΥ ΊΠΙΑΜ ΑΑΜ8 

ΒκονΝν, Ὁ.}}., Ρτοίδδϑεος ςἔ ϑγϑείεπιδιῖς Ὑδεοίοσγ, ἴὕπίοη Ὑμεοϊορίολλ 

ΘΟΙΔΪ ΔΎ, Νὰ Ὑοσὶε. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΒ. ΒΥ ΝΈΨΜΑΝ ὅΜύΤή, Ὁ.., Ῥαξῖοσ οὗ Ὁόοῃρτερν 
κἰομαὶ Οπυτγοῦ, Νεὲν κνεῃ. [Χευνεά απα πε έαγρεά ξαπον. 

ὙΜΕ ΘΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΡΑΒΤΟΗ͂ ΑΝΌ ΤΗΕ ΨΟΒΚΙΝα ΟΗΥΗΟΜΗ. ΒΥ 

ΨΥΑΞΗΙΝΟΤΟΝ ΟἿΆΑΌΡΕΝ, Ὠ.ὮὉ., Ῥαβίοσ οἱ Ὁοηρτεραῖίοηαὶ Οπυτγοῦ, (οἰ υτηθας, 
ΟΠὶο. [λίσεσ Κεαάνγ. 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΡΒΕΑΟΜΕΙΒ. ΒγυΑ. Ε. ΟΑΒΙΕ, Ὁ.Ὁ., Ῥημπεῖραϊ οἱ 
Νοεν ΟΟοἸ]εως, οηάοη, Ἐπαδηά. 

ΕΩ͂Σ ΟΥῊΉΕΒ ΝΟΣ ΜΕ5 ὙΠ, ΒῈ ΑΝΝΟΝΟΞῸ ΓΑΤΈΒ. 



Τίιο [ηἰογηδίίοηαί ΤΙ οοἰορίοδί [1δγαγν 

νΟΙΌΜΕΘ ΝΟΥ͂ ἘΕΒΑΌΥ 

Δη [ηἰγοάποίίζοη ἴο (86 [{ἰῚογαίυγα οἱ (6 ΟΙ]ἀ 7Τ68[8- 
ΠΙΘηΐ. Βγν Ρχοΐεβϑθο 5. Ε. ὈΞινῈ, ὨὉ.Ὁ., Π.1ε|. 

“Α8 ἃ σο]6 ἴδεσε 8. ὑγορδ ΌΪΥ Ὧο ὈοοΪς ἰη [86 ΕἘΏΩ Π5ἢ ᾿δησυδβε ἐαυδὶ 
ἴο (158 "Ιηϊτοἀυςὕοη ἴἰο ἴῃς 111ςογδίγε οὗ ἴη6 ΟἹα Τοβίδπιεηΐ," ἴοσ τῃς 
βίυάεηϊ ψγο αἀεβῖγοβ ἴο υπαεγβϑίδηα δῖ ἴῃς τηοάσδγῃ οὐ ςίϑηι ἐλὲμῖς 
δῦουϊ ἴῃς Β10]ε. ---ἼὭὋγχ. ΓΥΜΑΝ ΑΒΒΟΤΊ, ἱῃ 7Τμε Οιμϊοοξ. 

Οτονπὶ ὅνο. Φ2.ςο πεέ. 

Α ἩΗἰϊβίογσυ οἱ ΟἾ γι Ε8Π}}7 ἴῃ (6 Αροϑβίοϊ!ίς Αγσαο. 
ΒΥ ΑΒΤΗσῈ (Ὁ. ΜοΟΟ.σσεβι, Ρῃ.Ὦ., Ὁ.Ὁ. 

“Τῆς οἸεδση 688, 56]1{-ςου 5: 5ίεποΥ, δηα ἔογος οὗ ἴῃ σμοὶς ἱπηργεββίοῃ οἵ 
Ἀροϑίοϊ!ϊς (Ὁ υϑι δηλ ἢ ΙΓ γα ἰεανε [Π||5 ὈοοΟΪς 2065 ἴδσ ἴο χζιιδῖ- 
δηΐες ἐϊ5 ρεσσαδηδηΐ νϑὶὰς δηὰ βϑιιοοεβ8."- τὴς Ἐχροσήον. 

στον ὅνο. Φ2.5ο οί. 

Ομεβιίδη Εἰϊο8. Βγ Νενμαν ϑμυτη, Ὁ.Ὁ. 
“Α5 [819 ὈοοΪὶς 15 ἴῃ ἰαϊοϑίῖ, 80 ἰζ 8 ἴα {1651 δηᾶ τηοϑὲ δἰἰγαςῖῖνα ἴσγοδὶ- 
τηοηΐ οὗ με 5 )]εςΐ ἴδὶ τνὸ ἃγὸ ἔδυ) δ ἢ. Ῥαίθηΐ δηὰ ἐχμδιυβίϊνα 
ἰῃ 115 τιοίῃοα οὗ ἱπαυΐγγ, δηα ϑἰἰγαυ της δηὰ ϑυρσρεβίϊνε ἰῃ ἴῃ ἰορὶς ἐξ 
Βιδηᾷᾶ]εβ, σὲ ἄγε οουδάεηϊ [μδὲ ᾿ξ νν}}} 6. ἃ 8610 ἴο (δ ἰδϑ8ὶς οὗ {πε πιοσαὶ 
υηαεσβίδησιης δηὰ ἱηϊεγργεϊδοη οὗ μυτηδη 116."--ΤῊΣς 1 ἑυΐηρ Οπμγοῖ,. 

Ογοόονγὰ ὅνο. Φ2.5ο »6ϊ. 

Αροϊογροίίςβ: ογ, (Ομγβιίδηϊ γ οίοηβίνοίῖγν δίδίρα. 
ΒΥ ΑΥΕΧΑΝΘΕΞΒ ΒΑΣΜΑΙΝ ΒΒΌΚΕ, Ὁ.Ὁ. 

““Ὅγε ανε ποῖ ἔοσ ἃ ἰοηρ {ἰπὶς ἰδκθ ἃ Ὀοοῖὶς ἰῃ παηὰ δαὶ ἰβ8 τῆοζϑε 
βεξυχυ!αίιίηρσ ἴο ἔα... . Ιουϊ σοτηταεηηρ ἔασον, τὰ στερεαῖ [δαϊ 
(18 νοϊυπης ἰ5 ἴῃς Δ] δῖ, πιοϑὲ βοῦν, πιοβὲ δαἀνδηςςά, δηἃ βῃαγρεϑὶ 
ἀεΐεηςς οἱ (γί ϑἰδηΐ [μᾶὶ Πα5 ὄνεῦ Ὀδεη ττιϊῖεη. Νο τβθοϊορίοδὶ 
ἸΌτασυ βου! Ὀς νϊϊδβουϊ ἱϊ.᾽.---Ζίοπ᾽ ς Ἡδεναά. 

Οτονπὶ ϑὅνο. Φ2.ζ0 πε. 

ΟΙά Τεβίδηπιοηί ΗϊβίοΥΥ. Βνυν Ἡξνπὺ Ῥβεβεανεν ὅμιτη, Ὁ. Ὁ. 

“ Ῥτοῖ. ϑιαιτ Πᾶ5, ΌΥ ̓ ἷβ σοι ρσεμβεηβῖνο δηα νἱ δ] χε Ὠβίοσυ, ἰαἱὰ 411 σσῇο 
ΟἌτε ἴοσ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδιηεηϊ ὑπάογ στοαὶ οὐ χαιοηβ."---Τὰο 1πἀερῥενάδη. 

Οτόσῃ ὅνο. 2.50 "σὲ. 



ΤΗΕ ΪΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΙΒΕΑΒΥ͂ 

ΝΟΓΌΜΕΣ ΝΟΥ͂Ν ΕΕΑΡΥ 

Το ΤΠροίοσυ οἱ (6 Νοῖν Τοβίδπιοηί. Βγ Οσοκος Β. 
5ΤΕΝΕΝΒ, Ὠ.Ὦ., 1.1,.Ὁ. 

“ΤῸ ἰβ ἃ ἔπε Ἵχβιορῖς οὗ ραϊηβίαϊκίην, ἀἰϑοσι απ Σ, ἱτυ ρασ 18] τεβοδ σῇ 
δηὰ 5Ξἰδίειηςηϊ."---Τὴόο Οοπρτεραδίοπαϊ δέ. στον ϑνοβ. Φ2.ςο πεί. 

Ηἰβίοσν οὗ (ΟΠ γδίίδῃ οοίγίΠθ. Εν Οξοβοξ Ρ. ΕἸΒΗεβ, 
Ὁ.Ὁ., 11,1}. 

“Τὸ 8 ΟἿΪΥ 7υδὲ ἰο 5ΔΥ ἴπδὶ τσ. ΕἾΠΕ [845 ρὑγοάιυςοα ἴ[Βς Ὀεκὶ ΗϊβίοεΥ 
οὗ οείτίηε 1μδἱ γε ᾶνε ἰῃ ἘΠ 915." --ττλὸ Νεὺ γονὲ Ευαπρεϊ!ς. 

στόν ὅνο. Φ2.50 δέ. 

Το Οἰιγίϑιίδηῃ Ῥαβίοσ δηὲ (ὁ Ἰνοεκίης Ομυγοῖ. 
ΒΥ ΨΝΑΒΗΙΝΟΤΟΝ ΟΥΚΑΡΌΕΝ, Ὠ.Ὁ., 11,2. 

“Α σοΙαργεδοηβίνε, ἱμϑρί της δηα Ὠε]ρέμ] συΐϊάς ἴο ἃ ὈυϑῪ Ῥαϑίοσ. Οτς 
Βη 45 ἰῃ ᾿ξ 8 τους οὗ ῥγδοιὶςαὶ βυρμρεβύοηβ ἴοσ Ὡς ἀσνεϊορτηεηΐ οὗ 
ἴῃς βρ᾽ τυ] δηὰ νοσκίηρ 1 οὗ (με (υγοῖ, ἀπ [86 δῆ ΕΣ ἰοὺ ΤΩΔΗΥ͂ 
ΡῬσοδίθμβ [μδὶ ἃΓῈ ἃ οοῃβίδηϊ βεγρί Ἔχ υ ἰο (Π6 ξαὶ Ὁ} ταϊη βίον." 

--Ἴλῖὸ Ομνίοαη 1 εΠέρεπον. 

στον ὅνο. Φ2.ζο μεΐ. 

Ομεϑίίδη [πϑι{{10η8. ΒΥ ΑΙΈΧΑΝΡΕΒ Υ. Β. ΑἸῈΝ, Ὁ.Ὦ. 

““Ῥγοΐεβϑοῦ ΑἸ]δη 5 Ὁ γίϑάδη 1π50Π] ΟΠ 5 τὺ 6 τερασαθα 85 ἴῃς σηοβῖ 
ἱπιηρογίδπε ρειτηδηθηΐ Τοπίγ υϊίοη τς ἢ ἴἢ6 Ῥτοίεβίδης Ἐφ ίϑοορδὶ 
ΟΒυγοῦ οὗ ἴῃς ὕ}π|ἰεὰ δϑίαῖεβ 885 γεῖ ζταδάς ἰο σϑπεσδὶ ἱποοϊοσίοδὶ 
(δουρῃι."--ΤῊς Απιονίζαη Χομγηαὶ οὗὨ Τ᾽ κδοίοργ. 

στον ὅνο. Φ2.ςο "οἷ. 

Το ΤὨοοΐοργ οὗ (6 ΟΙά Τοβίδπιοηζ. Βγ Α. Β. Ῥάντοβον, 
Π.Ὁ., 1.1..}., Ὁ.11π|. 

“Ὅ7ε ΒΟΡῈ Ἔν ΣῪ οἰοσαυηλδη Ὑ01}} ποῖ γοϑὲ οοηΐθηξ υη}}} 6 Ὧδ45 ῥγοουγεὰ 
δηά βιυαϊεὰ τἷβ τηοϑὲ δασαϊσγα Ὁ ]ς δηὰ υὑϑεῖ} θοοΚ. ἘΝΕΣΥ σεδὶϊγ υϑεξαὶ 
αυσδίίοη σεϊδτίης ἴο πδη --- ἰδ παΐυγε, ἢ15 411, δη ἃ Ἠΐβ τεἀετηρίίοη, 
Ἦ8 Ρῥγεϑθηΐ 16 οσὐὠ ὕτδαςε, δϊ5 ᾿ἰΐθ δὲίεοσ ἀδδίῃ, δὶ8 ἔυϊυγε Ἰἰε, ἰ8 
ττεδϊεα οἱ."--Τῆε (απαδέαη Οπωγεομηαη. Οτονῃ ὅνο. Φ2.ζ0 τε. 

Το ΑἸ γίϑίίδη δοοίσίπο οὗ ϑαϊνδίίοη. Βν ὄξοκοκ 8. 
ΘΊΕΥΕΝΘ, Ὠ.Ὁ., 11,2. 

“Ῥχτοΐεββοσ ϑίενδηβ 85 ρευοστηθα ἃ ἰδϑὶς οὗ στεδὶ ἱτηρογίδηςς, οοσίδίπ ἴο 
ἐχεσί ψῖάδ δηὰ μεϊρίυ] ἰηδυδησε ἴῃ 5εΕ Πηρ [6 πιϊπαβ οὗ τηθη. Ἐς δ89 
(τεδίεα [ες 57 εςΐ Ὠἰβίοτγι δ !Πν δα Ὧ45 σίνοη ἴο (γίϑι ἴῃς Εγϑὶ ρἷδςος ἰῃ 
ἰηςογργείησ Εἷβ οὐγὰ ταϊββίοη."" --Ὑσομργεραϊοηαϊ ει απά ΟἸνγισίέαη Ἰ)ονίά. 

Γ ον ϑὅνο. Φ2.:ο πεί 



ΤῊΕ ἹΝΤΕΚΑΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΌΟΟΘΙΟΘΑΙ, ΓΙΒΚΑΕΚΥ 

νΟΙΜΕΞΚ ΝΟΙ͂ ΒΕΑΛΌΥ 

Το Απείραί (δίδοϊὶς Οπυγεῖ. Βν Ἐοβεετ Βλικεν, Ὁ.Ὁ.,1.1,Ὁ. 
“4.3 ἃ φοια ὑτεμοηβῖνα ποσί οἡ [ἢς ἰοτταδίϊνα βίδρε οἵ ἴ86 ΟὨυτΟ ΒΒ 6 Σ- 

ὦ ἴδε νοϊυπης τΥ}}} ἐδϑιὶν δηὰ ἰἴ8 ρίδος ἱπ (86 ἰγοηΐ σϑπκ διιοης 
οἱ ἴδς 5Ξυ0]εςὶ τοϑροῦδι ἱῃ πες ΕΠα 5} ἰδησυδρο." ---Ζ.ε Ἱπίεγίον. 

Οἴόνη ὅνο. φΦ2.50 πεί. 

Το Ἐοίογηιδέοη ἰη ΟΟΓΠΊΔΩΥ. Βν Ἴπομαβ Μ. ΠΙΝΌΒΑΥ, 

ΜΑ., 2.2. 

““ΤΒε διτδηρειηεηΐ οὗ ἰδ Ὀοοῖς 8 τηοϑὲ οχοδίϊοηῖ, δη πῶ ]]Ἂ ἰς ἰ8 ἃ 
ἩΟΓΌΥ δηὰ βοβοϊδιὶν δοοουῃῖ ἰὶ ἰβ 80 διτδηχεὰ {πδὶ ίος ἴδε βιυάεηϊ οὗ 
[δς Ἐείοττηδίίου ἰδ ἰβ 8ΔΙπχοβῖ επογοϊορεοάϊς ἰῃ ἰΐϊ8 ςοῃνεηίεπος δὰ οοῦ- 
οἰϑεῆεθβ. [ἰ 15 ἃ ὈΟΟΚ 20 ἰἰΌγΑΣΥ, Ρυδὲϊς οὐ ῥτγίναίδ, οδ γοῦν Ὀς 
ψἱίδουι."..--- Κοοογά οἵ ΟἈγ ται Ἡγονξ. 

Οτονπὶ ὅνο. Φ2.ςο μεί. 

ΤῊ Κοίογημδίίοη ἰη 1,δη645 Βογοη (ΟΓΠΔΩΥ. Βγ Τπομας 
Μ. Γανυβαυ, Ὠ.Ώ. 

ὶὶ ὑπ ΚΤ ΠΕ ὑπο νε ν ΠΠΓΕ ΜΙ εἴ ὁῆ τε {πῈῈ ἸΠΕῚΣ ΒΜΟΕ ̓ ς ἴΠ οἾΔ45- 
δἷςδὶ ΕΉ ᾳ}19) Η]οοτν οὗ ἴδε Ἐοίοττηδίοη."--Τὺὸ Ἐχρῥοςήονυ Τύρα. 

“Τῆς φοοῦ Ὀαΐδηςε οὗ τηδίοτα] το δες 845 δἰἰδἰπεα Ὀγ ἃ 95εἰ -ἀεηγὶ 
δχοϊυδίοη, ἃ5 ψεὶ] 45 ΟΥ̓ πιυοῖ γεϑεδγοῖ δηὰ ἱποϊυβίοη οὗ ἔγεβῃ  Γ 
ὕλαῖκοβ ἴῃς ποτ ἃ γεδὶ δα ἀϊξίου ἰο ουὖζξ τρδίοσγίαὶβ ίοσ βίυαν.» 

---Τῆε Ο(ονρνεραξίοηαϊε!. 
στόν ὅνο. Φ2.ςο μεί. 

ὕδληοη δηά Τοχί οἵ (6 Νοῖν Τοβϑίδπιοηί. Βν σάβρεὰ κενά 
Οβεοοβυ, Ὁ.Ὁ., Γ1,.Ὁ. 

“ΤΙΒς ΒοοΪκ ͵5 ἃ ἔγεδϑυγυ οὗ ᾿εαγηίηψ, δη ἃ [5 ἔαίσγτιεβϑβ ἰῃ ἀθδ]ηρ νὶἢ Ὡς 
τηδίϊοσ ἰη απ 5 δα σλγαῦϊθ. Ἐτοτιὶ ὅγϑι ἴο ἰδϑὶ, [ῆς Ῥυγροβε οἱ {πε 
αυΐδπος 16 ποῖ ἰο 5ϑδονν ᾿ροη δον 5ἰσῃϊ 0858:5 οὐῦ ςοῃβάδηοςε ἰῃ ἴπ οδη- 
οἠΐοϊϊγ οὗ (δε Νεὲν Τεβίδπιοηϊ ἰβ θαϑεά, Ὀυϊ τδῖμεῦ Ὡροὴ δον βο]ϊὰ ἃ 
ἰουπάδιίίοη οὖξ οοηδάεπος τεβ(5."---Ὁοιγναὶ απὰ Μεςτεηζεν. 

Οτόοσιι ὅνο. Φ2.ςο πεί. 

ΤῈ Ογοοῖ δη Ἐδβίογη Οδυγοῖθβ. Β. ὕγάστεβ Ε. ἄβ}σνευ, 
ΜΑ., Ὁ.Ὁ. 

Ἷ 86 ἴο τὴς δὴ ὄχ εηῖ δηὰ πιοϑὶ υδείυ] μίεςε οὗ ποσὶ. 1 ἀο 
ποῖ πον δηγίμίηρ ἰῃπ ἘΠ 6 5} πῆς οονεῖβ ἰς β8άπὶῈὸ στουπαὰ δηὰ 
8 ϑ0Γε Ὦτ. Αὐδπον δά5 ρυϊ υ8 411] ἰπ Πὶ58 ἀεὶ ὉΥ δἰ5 9. πο συ, τε ]]- 
Ὀαϊδηοςὰ δηὰ Ἰυαϊοίουβ ἱγεδίτηθηϊ.""- Ῥγοί. Ἡ  ανι Αἄάσηις Βγοιυνη. 

Οτοντι ϑνο. Φ2.5ο πεί. 



ΤῊΝ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΑΚΥ͂ 

ΝΟΙΌΜΕΘ ΝΟΥ͂ ἘΕΒΑΌΥ 

Τί Οἰγβείδη δοοίγίηα οἱ σοί. Βγτπτιλμ Ν. συλεκε, Ὁ.10. 
“Τῆς Ὀοοὶ ἰφ 8 ἰΓΕΒβΌΣΥ οὗ Ἰεδγηΐηρσ, δηὰ ἰϊ5 ἰδίγηοϑα ἰη ἀθδιἑτσ τυ τ 
ἴδε ταδίϊοσ ἴῃ μϑηὰ ἐβ δπιῖσα]ε. ΕΤοπὶ ἢχϑὶ ἴο ἰ45ῖ, [Ὡς ρῬύγροδε οἱ με 
ΔΌΓΠΟΣ 185 ποῖ ἴο 5ῆονγ ὩρΡΟῺ ΠΟῪ βσῃΐ 895 Οὔ ὕ ερηδόενοε ἴῃ ἴπ 6 
«δηοηΐοιὙ οὗ ἴδε Νεν Τοεβίαπηεηῖϊ ἰ5 θαβοὰ, Ὀυΐϊ ταῖμετ ἀροῦ μον 50]: εἶ 
ἃ ἰουῃἀδίίοη οὖς ςομβάδηςε τεβίβ.᾽" --ὐομγηοὶ απὰ Μ ςΞεΕΉ ξεν. 

στόν ὅνο. Φ2.ςο πεέ- 

Δη Ἰηϊγτοάιοίίοη (0 (6 Εἰογαίυγα οἱ (86 ΝΟ Τοϑί8- 

ΤΠΘΠἶ, Βγ 7.μΜῈ8Ὲ5 Μορρατι, Β.-Ὁ., ἢ.Ὦ. 

“Τὴ ροϊηϊ οἱ βοβοίϊδιυβηρ, Ὀζεδαῇ οὗ ἰγεδίσησηῖ, δηα τηδβίοσυ οὗ ἴδε ὑσοῦ- 
Ἰεη15 δ ἰβϑιις, ἰδ Μ1] ὈΘΆΣ σοι δ σίϑοη ἢ Ὀσίνογ᾽ 5 σου ρδηίΐίοη νοϊυτα 
ου ἴδε ᾿ϊϊεγαίυσε οὗ ἴῃς ΟἹ ῬΤεβίδσηεηῖ, ἤδη τ Ὡς ἢ πὸ δίσδος ργαῖϑε 
οδη ὃ6 κίνεη. . .. Τῆς βιυάδηϊ Μ|]}] Βηὰ ἱπ τ. Μοβϑιι 5 νοϊυπις ἴδε 
τοοβί σοι ρ]εῖδ ὑσεβεηϊδίίοη 85 γεῖ δίϊεπηρίεα ΌΥ δῊΥ 3. βοΐδγ οὗ 4]} {8μδὶ 
τηοάσσῃ οΥἶςδὶ βοΒο  υϑῃΐρ 885 ἀοῆς ἔοσ ἰδς [|ϊϊεταίυγε οἱ ἴδε Νὲν 
Τεβιλσηοηϊ,᾽" - δοοίσνιαη. 

στόν ὅνο. Φ2.ςο μεί. 
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